
Oponentský posudek 

A. Bučánek: Diagnostika kovariancí chyb předběžného pole ve spojeném systému globální a 

regionální asimilace dat 

Předložená disertační práce se zabývá tvorbou počátečních podmínek pro numerický model 

pro předpověď počasí s vysokým rozlišením a pro omezenou oblast. Popisuje vývoj nové 

metody, která zachovává velkoměřítkovou část analýzy globálního řídícího modelu a z toho 

důvodu využívá tzv. BlendVar schéma. Součástí práce je i částečná verifikace metody, kterou 

hodnotí i z hlediska možností aplikace. Sám autor však v práci konstatuje, že problém není 

zcela vyřešen a další výzkum bude potřebný. Téma práce je nepochybně aktuální a má velký 

praktický význam, protože počáteční podmínky numerického modelu zásadním způsobem 

ovlivňují kvalitu předpovědi počasí.  

Práce je rozdělena do 7 kapitol a na konci je ukončena závěrem. Součástí práce jsou dva 

články jeden vyšlý v Meteorologických zprávách a druhý v časopise Tellus (Series A). Práce 

v podstatě opisuje a textově rozšiřuje oba články. Řada obrázků v disertaci se uvádí i ve 

zmíněných publikacích. Pokud textu dobře rozumím, tak předložená práce nejde do odborné 

problematiky hlouběji než připojené články. Ačkoli je A. Bučánek prvním autorem obou 

článků, z textu není jasné, kterou část problematiky, či celou, autor řešil, nebo jak se na ní 

podílel. To by měl disertant při obhajobě uvést. Bez této znalosti je obtížné posoudit 

autorovy předpoklady pro samostatnou tvořivou práci, na což má oponent odpovědět. 

Problematikou, kterou se zabývá článek, zpravidla řeší týmy výzkumných pracovníků a 

předpokládám, že i v tomto případě je práce dílem více pracovníků.  

Formou a způsobem výkladu je práce velmi úsporná. Čtenář musí být obeznámen 

s popisovanou problematikou, aby pouze z uvedeného textu porozuměl obsahu. Podrobnější 

výklad by práci rozhodně prospěl. Jako příklad uvádím 1. odst. v sekci 2.2. Zde se hovoří o 

škálování, ale není vysvětleno, co se tím má přesně na mysli. Zároveň se domnívám, že 

formulace „… chyby jednotlivých proměnných numerického modelu se vyvíjejí podle 

stejných rovnic jako proměnné tohoto modelu …“ by si zasloužila podrobnější vysvětlení. 

Obdobných velmi stručných vyjádření, které si rozhodně zaslouží podrobnější výklad, je 

v práci více. 



V práci se občas vyskytují výrazy, které se domnívám do odborné literatury nepatří. V této 

souvislosti uvádím a žádám o vysvětlení v rámci obhajoby význam výrazu „ … ne zcela 

lineárních operátorů“ (str. 23). 

K odbornému obsahu textu nemám konkrétní připomínky. To je také důsledkem velmi 

stručného textu, který v podstatě shrnuje poznatky jiných výzkumníků formou odkazů na 

články nebo uvádí výsledky zmíněných dvou článků. Ostatně je zřejmé, že obsah byl již 

posuzován několika recenzenty. Je zřejmé, že článek v časopise Tellus publikoval původní 

poznatky, a tedy i disertační práce obsahuje nové poznatky. Proto práce splňuje v tomto 

směru požadavky kladené na disertační práci. 

Navrhuji předloženou práci k obhajobě, ale žádám disertanta o specifikaci jeho podílu na 

výzkumu, který je obsahem předložené práce.  
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