Martin Pinc: Pozorované a projektované změny teplot v oblasti Alp a jejich dopady
Vyjádření vedoucího bakalářské práce
Zadání baklářské práce Martina Pince bylo zvoleno s ohledem na žádost studenta.
Namísto původního cíle shrnout nové poznatky týkající se rozdílného tempa oteplování
v různých nadmořských výškách se student zaměřil na dopady rostoucích teplot v oblasti Alp
a předpokládaný vývoj teplot v této oblasti do konce 21. století. Téma práce považuji za
aktuální, práce však obsahuje faktické chyby a nepravdivé informace, nepřispívá tedy nijak
k rozšíření znalostí na uvedené téma.
Během prvního půl roku po zadání práce docházel pan Pinc pravidelně na konzultace a
aktivně se zajímal o zadanou problematiku. Ukázalo se však, že není schopen zpracovat
kritickou rešerši z většího počtu zahraničních článků, proto bylo zadání práce zredukováno na
shrnutí výsledků dvou článků, z nichž jeden popisuje současné změny klimatu ve sledované
oblasti a druhý očekávané změny teplot v Alpách během 21. století.
V druhém roce po zadání práce aktivita studenta výrazně polevila, kontakt probíhal
velmi sporadicky a pouze elektronicky. Student na část mých připomínek k práci vůbec
nereagoval. Navzdory mým doporučením neobsahuje práce dostačující geografický popis
studovaného regionu, chybí informace o vzniku a geomorfologii, významných ledovcích,
popis regionu z hydrologického hlediska je velmi stručný. Naopak kapitola 7 dle mého názoru
se zadáním tématu příliš nesouvisí a hlavně, kromě popisu kde a jak měření probíhala, ničím
k tématu nepřispívá.
Přestože student zpracovával bakalářskou práci více než 18 měsíců, text obsahuje
množství nejasností (např. v kapitole 3.2 není zcela jasné, kdy byla použita naměřená data a
kdy se jedná o výstupy z RCM), chybných informací (např. nesprávné vysvětlení co je to
globální klimatický model na str. 13, věta na str. 23: „V nížinách, zejména na podzim přispívají
skleníkové plyny k tvorbě inverzní oblačnosti“) či rozporuplných formulací (např. na str. 21 je

věta: „má dojít v letech 2071-2100 k výraznému snižování úhrnu srážek ve švýcarských
Alpách oproti srážkám za období 1961-1990, a to zejména v letních a podzimních měsících,
množství srážek by se mělo v letních měsících zvýšit“; ve třetím odstavci kap. 7 je uvedeno,
že „letokruhy stromů přináší velmi přesné údaje, co se týče vývoje teplot“, a následně šestý
odstavec začíná větou: „Také určování vývoje teplot z letokruhů stromů není zcela
jednoznačné“). Některé věty zcela postrádají smysl např. „Jižní svahy jsou svlažovány dešti,
získávají tak kondenzační teplo, stoupají do vyšších poloh, přenášejí se prouděním přes
vrcholy Alp a padají na severní stranu hor“. Práce působí neuspořádaně až chaoticky, např.

název 3. kapitoly neodpovídá jejímu obsahu (nikde v ní nejsou uvedeny „způsoby měření
teploty“), v kapitole 3.4. je uvedeno: „byly použity regionální klimatické modely od několika
meteorologických institutů. Mezi ně patří modely HIRHAM, RCA či Aladin“; přitom není
jasné, zda zkratky označují názvy institutů nebo modelů (v seznamu zkratek je uveden pouze
HIRHAM a ještě navíc nesprávně). Na straně 15 autor zmiňuje nepřesnosti modelů a pro
jejich vysvětlení se odkazuje na kapitolu 4.1: „v této práci (kapitola 4. 1.) je vysvětleny
možné důvody takového rozdílu v prognózách teplot podle RCM oproti naměřeným
teplotám“, kde ale žádné takové vysvětlení není. Některé výsledky převzaté z citovaných
článků nejsou správně pochopeny a interpretovány (např. hned v úvodu „Na tuto skutečnost
upozorňuje i většina odborných prací, kde se uvádí, že zvyšování teplot probíhá v obou
lokalitách - v nížinách i v horách, na což mají vlivy právě aerosoly a skleníkové plyny
obsažené v atmosféře“, přitom je ale jisté, že aerosoly vedou ke snižování teploty). To
vyvolává podezření, že student nemá dostatečně osvojené znalosti o problematice detekování
a modelování klimatické změny a procesech, které ke změnám teplot vedou.
Student se snažil používat odborný jazyk, v textu se však objevují termíny, které mi
nejsou známy a nejsou dostatečně vysvětleny (např. „orografický povrch“ na str. 18, četnost
oblačnosti na str. 20, Bayesova rovnice na str. 25). Pojem „trend“ je používán nevhodně např.
na str. 15 namísto „trend závislosti teplot na nadmořské výšce“ by bylo vhodnější použít
„teplotní gradient“ Práce nemá jasnou strukturu, chybí diskuse, která by porovnávala
výsledky různých prací a vlastní názor autora na danou problematiku.
Práci Martina Pince postupuji k obhajobě a hodnocení práce ponechávám na komisi.
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