Posudek na doktorskou disertační práci
Mgr. L. Pokorné „Vliv atmosférické cirkulace na
přízemní klimatické prvky v Evropě“
Práce Mgr. L. Pokorné se věnuje vztahům mezi atmosférickou cirkulací a teplotami,
výskytem a úhrny srážek na evropských stanicích a dalšími prvky na území ČR.
Předložená práce je kompaktní, logicky a přehledně členěná. Skládá se ze Seznamu
zkratek a specifických výrazů, z šesti kapitol (včetně Úvodu a Závěru), ze Seznamu
použité literatury a Obrazové přílohy, celkem má 90 stran. V Úvodu autorka shrnuje
informace o cirkulačních systémech a jejich vazbách na přízemní klimatické prvky
v Evropě z literatury, kdy se autoři zaměřovali zejména na vliv Severoatlantické
oscilace (NAO) v zimním období. Ve 2. Kapitole jsou uvedeny zdroje dat,
diskutována je homogenita a normalita datových řad a uvedeny různé definice NAO
indexu. Ve 3. Kapitole jsou uvedeny a popsány použité statistické metody, zejména
Analýza hlavních komponent (PCA), Rotovaná analýza hlavních komponent (RPCA),
Pearsonův a Spearmanův korelační koeficient. Ve 4. Kapitole jsou uvedeny výsledky
a to pro jednotlivé cirkulační módy ve všech sezónách, porovnány jsou i výsledky pro
různé definice NAO indexu. V 5. Kapitole jsou výsledky diskutovány a porovnávány
s výsledky v literatuře. V Závěru jsou výsledky shrnuty, což byl vzhledem k rozsahu
získaného materiálu náročný úkol.
Práci hodnotím jako kvalitní, prokazující, že Mgr. Pokorná problematice dobře
rozumí. Oceňuji, že nastudovala velké množství související literatury a získala v ní
přehled. Práce obsahuje velké množství obrázků, i barevných, jejichž promyšlené
provedení velmi přispělo k přehlednosti získaných výsledků. Počet drobných chyb a
překlepů je velmi malý. Dále uvedené své připomínky proto nepovažuji za nijak
zásadní a vztahují se zejména k formální stránce práce.
V Obsahu došlo (aspoň v mnou obdrženém výtisku) k posunu číslování stránek od 4.
Kapitoly dále.
Oceňuji Seznam zkratek a specifických výrazů, ale uvítala bych důslednost při jejich
uvádění v českém a anglickém jazyce. Někde je jen český název (PCA, AH, IL),
někde jen anglický (IPCC).
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Zřejmě zejména velkým množstvím zpracovávané literatury vypadly některé
publikace, na které se autorka odkazuje, ze seznamu literatury (Potter a kol. -str. 8,
Coufal a kol. – str. 17), nebo jsem nenašla publikaci s uvedeným rokem vydání
(Rogers, 1990- str. 7, Hameed a kol., 1995 – str. 8).
V 2. kapitole dat jsou uvedeny internetové zdroje dat. Myslím, že by měly být
uvedeny i u seznamu literatury, aby je čtenář nemusel hledat v textu, i s informací,
k jakému datu byly funkční (odkaz pro získání indexů NAO-C mi nefungoval).
Nevím přesně, jaké jsou požadavky na přílohy v disertační práci, ale při tak velkém
množství obrázků se mi mezi nimi špatně hledaly tabulky (konkrétně tabulka 5) a bylo
by lepší mít v příloze obrázky a tabulky zvlášť, nebo odkázat přímo na stránku.
Chtěla bych se autorky zeptat, jestli se zabývala také stacionaritou vazeb mezi
uvedenými cirkulačními módy a přízemními klimatickými prvky nebo jestli narazila
na danou problematiku v literatuře.
Shrnutí:
Autorka se zabývá zajímavým tématem cirkulačních systémů, které jsou stále
v současnosti

diskutované

v souvislosti

s jejich

využitím

k dlouhodobým

předpovědím počasí, a velmi přehledně shrnuje poznatky dané problematiky
z literatury. Metoda Analýzy hlavních komponent, s pomocí které byla data
zpracována, patří do složitých statistických metod, jejichž využití je mnohostranné a
autorka ji jistě využije v další vědecké práci. Práce je zajímavá mimo jiné tím, že
porovnává výsledky pro různé definice NAO indexu a upozorňuje na rozdíly mezi
nimi, což je v dané problematice nový a přínosný přístup. Cenný je závěr, že pro
popis vztahů mezi atmosférickou cirkulací a přízemními klimatickými prvky v letních
měsících v Evropě se jeví jako vhodnější použití skóre módů NAO namísto
klasických indexů.
Na závěr konstatuji, že předložená disertace rozhodně prokazuje předpoklady
Mgr. L. Pokorné k samostatné vědecké práci. Proto ji jednoznačně doporučuji
k obhajobě.
Hradec Králové, 1.10.2010

Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph.D.
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