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Milada Šandová: Anomálie tep]oty vzduchu na území ČR v období 1961-90
Předkládaná  bakalářská  práce  si  klade  za  cíl  vymezit  území  s kladnými  a  zápomými  teplotními
anomáliemi  v rámci  České  republiky na  základě  dat  z posledního  nomálového  období  1961-1990.
Anomálie teploty vzduchu jsou uvažovány jako odchylky skutečné teploty od tzv. nomálové teploty,
která  by  teoreticky  příslušela   danému  místu  v závislosti   na  jeho   zeměpisných   souřadnicích   a
nadmořské výšce. Předchozí práce na toto téma byla vydána v roce 1929 (zpracována byla pro data ze
2. poloviny  19.  století).  Autorka bakalářské práce využila možnosti opravit zažité a v současnosti již
neplatné  teze.  Výsledky  by  bylo  vhodné  publikovat  v odbomém  tisku, jelikož  se  téma  teplotních
anomálií v novém 4f/cís% pod7teóz' Če§kcz (2007) nevyskytlo.

Práce má 60 stran textu a 9 stran příloh, člení se logicky do sedmi hlavních kapitol a obsahuje (kromě
příloh) 5 tabulek a 25 obrázků. Po fomální i obsahové stránce je na velmi dobré úrovni a prokazuje
dlouhodobý záj em o zpracované téma. V textu se vyskytuje poměmě málo překlepů.
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vzduchu  na  území  České  republiky  v období  1961-1990  a  vybrané  teplotní  charakteristiky  období
/96/-2000, odkud pochází i většina dat použitých pro samotnou analýzu.

V kapitolách 5 a 6 je obsažen popis použitých dat a jejich vlastní analýza. Autorka si osvojila základní
metody  statistického  zpracování  dat  a  také  práci  v prostředí  GIS,  ve  kterém  jsou  konstruovány
výsledné mapy měsíčních teplotních odchylek od „nomálové" teploty. Oceňuji nejen velké množství
zpracovaných  dat  (i zahraničních),  ale  hlavně  jedinečnost  dosažených  výsledků  a jejich  srovnání
s předchozí  prací  Gregora  (1929).  Poněkud  problematické je  použití  městských  stanic,  které  jsou
ovlivněné  tepelnými  ostrovy  velkých měst,  a  stanic  v inverzních,  přirozeně  chladnějších  polohách.
Autorka si  však je těchto  problémů vědoma a v textu je komentuje.  Teplota na horských  stanicích
vychází poněkud „oceaničtěji" (v létě se zápomou, v zimě s kladnou anomálií), a to proto, že regresní
koeficienty použité pro  odstranění vlivu nadmořské výšky byly počítány pouze pro stanice ležící do
800 m n. m. Komentář tohoto problému autorka zařadila až na konec do kapitoly shmující výsledky.

V závěru (kapitola 7) autorka velmi stručně shmuje své poznatky a navrhuje témata, kter]h by bylo
vhodné se věnovat v budoucnu.

V práci se vyskytly tyto nedostatky, které však příliš neovlivňují celkový dobrý dojem:

• Název   školícího   pracoviště   zní   „Univerzita  Karlova  v praze,   Přírodovědecká   fákulta"`,   nikoli
v opačném pořadí (PřF UK). Katedra je s malým „k".

• V textu se často objevují neúměmě dlouhá souvětí, místy provázená stylistickými chybami.

• K obrázku  2.3.1  je  omylem  přiřazen jiný  popisek,  v textu  chybí  odkazy  na  obrázky  3.1  a  3.3.1,
intervaly na obr.  5.3.3 jsou jiné než je popsáno v textu,  z popisku u obrázku 6.13.1  vypadlo  slovo
„anomálií".

• Popisky  kobr.  6.14.1   až  6.14.3  jsou  poněkud  zavádějící.  Měly  by  znít  přesně  opačně  -místo
„v závislosti na nadmořské výšce" by mělo být „zbavené vlivu nadmořské výšky", tedy tak, jak je
správně komentováno v textu.

• Bylo by vhodné sjednotit citace v textu a v seznamu literatury (např.  v seznamu je Petrovič a kol.,
ale v textu citován název práce). V textu chybí odkazy na šest prací, které jsou uvedeny v seznamu
literatuy.  Dvě práce,  které jsou  citovány v textu,  naopak  chybí  v seznamu  literatury.  V seznamu
literatury by měli být uvedeni všichni autoři, nikoli jen „a kol.".

Zárěr: Práce Milady Šandové i přes výše uvedené formální nedostatky splňuje požadavky kladené na
bakalářskou práci, proto ji doporučuji přijmout k obhajobě

V Praze dne 4. 9. 2007

s návrhem hodnocení ,

Mgr. Monika Cahynová


