Bakalářská práce Aleny Dutkové
„Ústup horských ledovců v Alpách po malé době ledové a jeho vztahy ke
změnám klimatu“
Vyjádření vedoucího práce

Podstatnou součástí předložené práce je literární rešerše. To je v souladu se
zadáním. Bakalářce se podle mého názoru podařilo využít všech nejdůležitějších
informačních pramenů a podat o nich obsažný a hodnotný referát. Oceňuji, že
využila i pramenů v ČR nedostupných, jejichž získání v zahraničí vyžadovalo
mimořádného úsilí. Seznam citací tištěných a internetových zdrojů, s velkou
převahou cizojazyčných, má rozsah 5 stran. To napovídá, že téma bakalářské
práce nebylo snadné.
Předložená práce však není jen referátem o zadaném tématu. Její značnou
část tvoří původní příspěvek k rozboru sekulární teplotní řady observatoře
Sonnblick. Laskavostí rakouské meteorologické služby se podařilo získat
měsíční průměry teploty vzduchu na Sonnblicku (3106 m n. m.) za období od
října 1886 do března 2011. Analýza těchto dat je původní prací Aleny Dutkové.
Výsledky rozboru dat ze Sonnblicku pokládám za nejhodnotnější část práce,
kterou by bylo vhodné upravit pro publikaci ve formě časopiseckého článku.
Výsledky z této části práce jistě zaujmou i rakouské dárce vstupních dat.
Bakalářskou práci je třeba hodnotit také z pedagogického hlediska, přínos
práce k růstu kvalifikace zpracovatelky. Mám za to, že i z tohoto hlediska
předložená práce splnila svůj účel. Adeptka zvládla různé statistické metody a
počítačové techniky. Oceňuji pokus o využití družicových snímků a historických
map.
Jako vedoucí práce mohu uvést, že bakalářka pracovala iniciativně, s velkým
zaujetím. Její zájem o oblast výzkumu je dokumentován i jejími vlastními
fotografiemi z Alp. Dobře se mi s ní komunikovalo. Vždy konstruktivně
reagovala na moje podněty.
Předložené práci lze vytknout jen drobné formální nedostatky, které nesnižují
celkové hodnocení práce. Například na s. 22, 6. ř., autorka píše o norských
koloniích. Patrně jde o osady normanské. V grafu 1 na s. 43 je trochu matoucí
znaménko „úbytku“ na ose ordinat. Záporný úbytek bych chápal jako opak
úbytku, tedy přírůstek. U grafu 2 na s. 43 se zpracovatelce nepovedl popisek pod
grafem – jednak je tam chybný letopočet, jednak popisek nevystihuje podstatu
grafu. Tu čtenář naštěstí pochopí z textu následujícího za grafem. (Jinak je

ovšem graf 2 pozoruhodný výsledek, index tání, kterého se graf týká,
původní nápad ad hoc použitý v této bakalářské práci.)
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Předložený elaborát nemá žádné skutečně závažné nedostatky. Podle mého
názoru se Aleně Dutkové podařilo vytvořit velmi kvalitní bakalářskou práci.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji klasifikovat jako výbornou.
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