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Hodnocení splnění cílů práce a odborného přínosu 

Diplomová práce Mateje Kakalejčíka si klade za cíle 1) popsat prostorovou a časovou variability událostí 

deště na sněhovou pokrývku na vybraných stanicích v České republice a 2) analyzovat trendy ve výskytu 

těchto událostí od roku 1961 do současnosti. Události deště na sněhovou pokrývku, tzv. rain-on-snow 

events (ROS), představují riziko náhlého tání sněhu, a tedy vzniku povodně, která se oproti jiným typům 

zimních a jarních povodní vyznačuje rychlým nástupem a vyšší extremitou. Z uvedeného důvodu práci 

hodnotím jako aktuální a odborně přínosnou. Zároveň mohu konstatovat, že cíle práce byly splněny. 

Hodnocení práce s literaturou, užitých metod a postupů 

Práce je vhodně strukturována a psána odborným jazykem na odpovídající úrovni. V některých pasážích je 

ale text až příliš podrobný a větné formulace košaté, což občas snižuje srozumitelnost textu. Přesto je ale 

text přehledný a pro čtenáře pochopitelný. Všechny odborné zdroje jsou správně použity a řádně citovány. 

Kapitola věnující se stavu výzkumu je zpracována pečlivě a nemám k ní žádné závažné výhrady. V této 

kapitole autor čerpá z více jak 70 odborných zdrojů. 

Kapitola metody správně popisuje postupy, které autor v práci použil. Osobně bych ocenil důkladnější 

popis přírodních podmínek studovaných lokalit, především s ohledem na téma práce, tedy na klimatologii 

a hydrologii. Znalost rozdílů mezi jednotlivými lokalitami by přitom mohla pomoci s odůvodněním rozdílů 

ve výsledcích, ke kterým autor dospěl. Také část věnující se popisu použitých vstupních dat mohla být více 

podrobná. I přes tyto připomínky je metodika zpracována dostatečně srozumitelně a je z ní patrné, jak autor 

v práci postupoval. 

Hodnocení argumentace a interpretace 

V kapitole výsledky autor popisuje hlavní zjištění plynoucí z analýzy časových řad formou zpracovaných 

grafů a tabulek. Vše je doplněno komentářem a autor poskytuje základní interpretaci dosažených výsledků. 

Z práce je bohužel patrný nedostatek času na zpracování výsledků a také na zohlednění připomínek a 

námětů vedoucího práce. Možnosti na lepší zobrazení výsledků se najdou v každé podkapitole. Jako příklad 

uvádím zobrazení trendů, kde mohly být zjištěné vztahy ve výskytu ROS konfrontovány i s trendy jiných 

charakteristik, které ROS také ovlivňují (teplota vzduchu a srážky). Určitě by interpretaci také prospělo, 

pokud by výsledky trendových analýz byly zobrazeny v nějakém grafu nebo v mapě. 

Výše uvedené nedostatky v interpretaci se částečně projevily i v diskuzi. Struktura a náplň kapitoly jsou 

sice adekvátní, ale v textu autor místy sklouzává ke spekulacím, které nemůže ověřit, byť mohou být 

pravdivé. Příkladem jsou pasáže v části 5.1, kde autor hledá příčinu, proč nadmořská výška není jediným 

atributem, který by vysvětlil variabilitu ve výskytu ROS událostí. Na druhou stranu je třeba ocenit, že se 
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autor o hledání různých interpretací výsledků pokouší a zasazuje je do širšího kontextu s ohledem na 

výsledky jiných výzkumů. 

Hodnocení přístupu studenta 

Během zpracování práce byl Matej se mnou v průběžném a častém kontaktu. Pravidelné konzultace se 

týkaly především metodické části. Na konzultaci výsledků práce a zohlednění mých připomínek už ale 

bohužel čas téměř nezbyl. 

Shrnutí a závěr 

Výsledky diplomové práce Mateje Kakalejčíka jsou v řadě ohledů zajímavé a dle mého názoru představují 

slibnou motivaci pro další zkoumání, ačkoliv samotné zpracování práce je spíše průměrné. Na základě 

posouzení práce Mateje Kakalejčíka a zhodnocení jeho aktivity v průběhu studia doporučuji práci 

k obhajobě s hodnocením „velmi dobře“ s přihlédnutím k průběhu obhajoby. 

 

V Praze dne 17. 8. 2017 Michal Jeníček 
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