Posudek oponenta – bakalářská práce
Martin Pinc: Pozorované a projektované změny teplot v oblasti Alp a jejich dopady
Bakalářská práce Martina Pince „Pozorované a projektované změny teplot v oblasti Alp a jejich
dopady“ obsahuje 44 stran textu a 8 příloh. Práce je rešeršního charakteru, téma je velmi široké a
zaměřené na region velmi dobře pokrytý instrumentálními daty, ale i klimatickými rekonstrukcemi
založenými na různých proxy datech. Práce má dosti vágně stanovené cíle v jejím zadání.
V samotném textu cíle nejsou explicitně stanoveny, proto bylo obtížné hodnotit do jaké míry práce
splnila vytčené cíle. Autor v práci poukazuje na recentní oteplování alpského regionu, rozdíly v míře
oteplování v závislosti na nadmořské výšce a rozdíly v predikcích vývoje teplot regionálními
klimatickými modely. Práce obsahuje i krátký exkurz do dendroklimatologie, k tomuto účelu využitá
studie však nebyla orientovaná na alpský region. Práce bohužel nesplňuje minimální standardy
bakalářských prací na naší katedře, doporučuji ji přepracovat na základě níže uvedených připomínek.
Nejdříve se vyjádřím ke kritériím pro hodnocení bakalářských prací.
1. Splnění zadání práce
Zadáním práce bylo „prostudovat časopiseckou literaturu“ týkající se změn teplot v alpském
regionu. Autor možná literaturu prostudoval, ale neprojevilo se to v textu. Samotná rešeršní
část se opírá zhruba o 13 studií s tím, že valná většina textu je založena na sedmi článcích
(Kotlarski a kol. 2015, Pepin a kol. 2015, Philipona a kol. 2013, Beniston a kol. 2012, Zubler
a kol. 2014, Zubler a kol. 2016, Treml a kol., 2015) z nichž poslední se netýká Alp. To je
z regionu, kde byly publikovány stovky klimatologických a stovky paleoklimatologických prací
velmi málo. Autor ignoroval výstupy ze sítě dlouhých teplotních řad a rekonstrukcí HistAlp.
Zadání považuji za nesplněné.
2. Věcná správnost řešení
Autor v práci zpravidla interpretuje výše uvedené studie a poté k nim v samostatných
kapitolách vyjadřuje svůj názor. Několikrát se v textu objevuje zamyšlení nad faktory
způsobujícími současné oteplování. Autor v nich často pomíjí nebo jen okrajově zmiňuje
nárůsty koncentrací skleníkových plynů. To je samozřejmě chybně, panuje všeobecná shoda
nad tím, že stoupající koncentrace primárně či sekundárně antropogenně-emitovaných
skleníkových plynů jsou hlavní důvodem současného nárůstu teplot. Autor místy v textu
zdůrazňuje vliv vodní páry (např. str. 23), přestože její koncentrace prokazatelně díky
antropogenním vlivů nerostou, pokud ano (či myslel své tvrzení jinak) mělo to být v textu
podpořeno odkazem na příslušnou literaturu.
Studie Treml a kol 2015 je v podstatě dezinterpretována a nepochopena. To pravděpodobně
vyplývá, ze špatného překladu některých termínů. V podstatě ani neměla být použita,
primárně se netýká Alp.
Fyzickogeografická charakteristika Alp je zpracována na základě monografie editované Jiřím
Šléglem a podle Encyklopedia Britannica. Šléglova kniha je spíše praktický průvodce pro
turistu, lepší by bylo využít v češtině dostupné monografie Krále (Geografie Evropy) nebo
Černíka a Sekyry (Příroda velehor).
3. Celkový odborný přínos práce
Odborný přínos práce je v současné podobě malý. Práce nemá charakter tvůrčí rešerše.
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4. Náročnost použitých metod
Náročnost metod je standardní pro bakalářskou práci, tj. hlavní metodou měla být tvůrčí
rešerše. Tato metoda však nebyla zvládnuta.
5. Formální správnost
Práce má chaotickou strukturu, chybí základní členění na hlavní výsledkovou část a diskusi.
Názory autora k jednotlivým studiím se často opakují. Práce je psaná solidním jazykem bez
překlepů, časté jsou však otrocké a zavádějící překlady z angličtiny.
Úvod je psán zcela bez citací, přestože se na řadě míst objevují pasáže jako „dle odborných
studií“ apod. V textu úvodu je řada konkrétních tvrzení, která měla být zcela jistě ocitována.
Škoda, že práce neobsahuje vlastní autorovy mapy, jediná mapa je převzatým obrázkem
z Encyklopedia Britannica.
6. Dílčí připomínky
Abtrakt: Abstrakt je špatně pojatý. Abstrakt má být krátkým shrnutím práce, toho co přinesla,
výsledků, tak aby přitáhla čtenáře. V současné podobě je abstrakt výčtem toho o čem práce pojednává
bez konkrétních výsledků.
Str. 18 „ansámblové modely“ není definováno o co jde

Str. 20 „Pepin a kol. (2015) uvádějí, že přírodní procesy mají také vliv na změnu klimatu, na rozdíl

od vlivu člověka jsou tyto přírodní procesy většinou stálé a s časem se příliš nemění.“ Toto tvrzení
je naprosto zavádějící, ukazuje na nepochopení přírodních dějů.
Str. 20 Albedo je odrazivost jakéhokoliv povrchu, nemusí být bílý jak píše autor
Str 20 „Autoři Pepin a kol. (2015) uvádějí, že nadmořská výška hranice věčného sněhu je ovlivněna

právě albedem.“ Taková věta je opět zavádějící, primárním faktorem je vertikální teplotní
gradient a množství srážek.
Kapitola 4.4 je opět značně diskutabilní. Pokud se mluví o současném oteplování, v první řadě by
měla být řeč o antropogenně emitovaných skleníkových plynech, pak až o změnách albeda (ty
ostatně autor v této práci nijak nedokazuje).
Str. 22 Co jsou to sesuvy půd?
Str. 22 Citace Zweifela s tvrzením o tom, že stromy přijímají vodu také přímo z atmosféry (listy,
borkou) je zavádějící. V porovnání s příjmem vody kořeny jde o mechanismus marginální.
Str. 30 autor uvádí, že: „Důkladné přezkoumávání teplot, vlhkosti a množství slunečního záření v

nížinách a na alpských klimatických stanicích ukazují, že rozdíl v jednotlivých teplotních trendech
pravděpodobně souvisí s nerovným oteplováním v důsledku sluneční radiace a nestejnoměrným
působením skleníkových plynů.“ Bez citace, dále neuvádí příčinu popisovaného trendu.
Str 31 obsahuje tvrzení: „Zejména dlouhovlnné záření ovlivňuje povrchové teploty v Alpách.“

Dlouhovlnné záření podle mne ovlivňuje povrchové teploty všude, nejenom v Alpách.
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Str 32 v kapitole o slunečním záření autor navrhuje, že rozdílné teplotní trendy v alpském podhůří a ve
vysokých nadmořských výškách mohou být způsobeny vynášením skleníkových plynů do vyšší výšky.
Mechanismus měl být specifikován. Nemůže být příčinou rozdílných trendů (větší oteplení v nížinách
než ve vysoké nadm. výšce) pokles oblačnosti v nížinách, jak je několikrát v textu zmíněno?
Str 33. tvrzení: „Podle těchto autorů jsou alpské vodní zdroje závislé na alpském klimatu, které

zahrnuje vlhkost půdy, obnovu podzemních vod, výpar a povrchový odtok.“ je pravděpodobně
důsledkem nepochopení anglického textu.
Kapitola 7.1 Vývoj klimatu ve střední Evropě od roku 1500
Proč vývoj klimatu ve střední Evropě a ne v Alpách, kterých se práce má týkat?
Tato kapitola psaná na základě studie Treml a kol. 2015 je zavádějící, ukazuje na nepochopení textu
článku. Pojmy jako „soudržnost, amplituda, prostorový popis chladných a teplých období, norský
smrk, či popis regionu Sudet jako regionu se vzácným a rozptýleným počtem letokruhů jsou
nesmyslné. Těchto tvrzení je v textu celá řada.
Závěr je spíše rekapitulací studie, opravdové závěry chybí

Závěr
Hodnocená bakalářská práce Martina Pince nesplnila zadání a je na nedostatečné odborné
úrovni. Navrhuji ji v současné podobě nepostupovat obhajobě a předložit znovu po přepracování.
2. 6. 2019

Doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
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