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využití dat dálkové detekce pro nowcasting intenzity konvektivních bouří“ 

 

Základním tématem předložené disertační práce je využití metod dálkového pozorování 
atmosféry pro účely nowcastingu nebezpečných bouřkových jevů, což je jedno ze zásadních 
témat současné meteorologie. Cílem práce je přitom vzájemné propojení radarových a 
družicových pozorování s daty z detekce blesků. Jde o ambiciózní cíl, neboť v podmínkách 
České republiky zatím převažuje individuální využívání dat z jednotlivých detekčních systémů. 
Jejich propojení přitom může meteorologovi v operativní praxi přinést kvalitativně lepší 
podklady a taky ušetřit čas v situacích, kdy je vývoj nebezpečných konvektivních jevů velmi 
dynamický a každá minuta hraje roli. Za velké pozitivum práce považuji především zaměření 
se na data z bleskových detektorů, která se v Česku dosud zkoumala spíš okrajově.  

Práce je členěna do sedmi kapitol doplněných úvodem a závěrem, shrnujícím zjištěné 
poznatky. Nechybí seznam referencí, autorčiných publikací, obrázků a tabulek. Připojeny jsou 
taky dvě přílohy obsahující přehled případů konvektivních bouří a proměnných použitých 
v modelech. 

V první kapitole se autorka zaměřuje na představení metod dálkové detekce pro zkoumání 
konvektivních bouří, ve druhé podává přehled metod nowcastingu včetně popisu aktuální 
situace v České republice. Kapitola 3 seznamuje s metodami použitými při zpracování dat, kde 
autorka podrobně popisuje a zdůvodňuje výběr sledovaných veličin a parametrů. Pro vlastní 
zpracování a vyhodnocení dat konvektivních bouří byl zvolen přístup využívající regresních 
modelů, který autorka prezentuje v kapitole 4. Z pohledu čtenáře – meteorologa a prognostika 
– je velmi zajímavá a užitečná kapitola 5, která přináší přehled výsledků zjištěných na základě 
zkoumání 60 konvektivních bouří v Česku a přilehlém okolí. Autorka zkoumá jak bouře 
nebezpečné (jako kritérium nebezpečnosti byl zvolen zdokumentovaný výskyt nebezpečného 
jevu v databázi ESWD), tak i bouře, u kterých výskyt nebezpečného jevu nebyl 
potvrzen/zdokumentován. Na základě analýz pak uvádí, které parametry je vhodné sledovat 
během prvních desítek minut vývoje bouře jakožto indikátorům vývoje potenciálně 
nebezpečných projevů počasí. Velkou pozornost autorka věnuje zejména informacím 
získávaným z dat bleskových detektorů. Zajímavá je závěrečná tabulka, přinášející statistické 
shrnutí zjištěných výsledků a jejich porovnání pro běžné a nebezpečné bouře. Kapitola 6 
přináší pečlivě zpracované výsledky regresních modelů, ze kterých vyplývá, které prediktory 
jsou vhodné pro sledování vývoje potenciálně nebezpečných konvektivních bouří.  Konečně 
v kapitole 7 autorka důkladně rozebírá zjištěné výsledky a jejich limity, přičemž diskutuje jak 
omezení plynoucí z dat dálkové detekce, tak i z regresních modelů a rovněž omezeného počtu 
studovaných případů bouří. Závěr sumarizuje obsah práce a zjištěné výsledky, přičemž autorka 
konstatuje, že využití regresních modelů ukázalo, že distanční měření poměrně dobře odlišují 
bouře s nebezpečnými doprovodnými jevy od bouří, které nejsou ve svých projevech 



intenzivní, a to již v prvních 30 minutách svého vývoje. Zásadní parametry zasluhující si 
prognostikovu pozornost jsou počet bleskových výbojů a jejich náhlý nárůst v čase, minimální 
jasová teplota kovadliny bouře v kanálu IR 10.8, velikost plochy jádra radiolokační odrazivosti 
a vertikální vývoj bouře zjištěný pomocí radiolokačních odrazivostí. Lze konstatovat, že 
výsledky disertační práce přispívají k rozvoji poznání v oblasti nowcastingu silné konvekce a 
s ní spojených nebezpečných jevů ve střední Evropě. Dalším krokem by měla být postupná 
automatizace postupu prezentovaného ve výsledcích této disertační práce. 

Předložená disertace ilustruje výbornou odbornou práci odvedenou Michaelou Valachovou 
během jejího doktorského studia, ke které přispěla i její stáž na University of Wisconsin ve 
městě Madison, USA, konkrétně na CIMSS (Cooperative Institute for Meteorological Satellite 
Studies). Výsledky své práce autorka prezentovala jak v odborné literatuře, tak i na 
zahraničních konferencích. Autorka jednoznačně prokázala, že je schopna samostatné tvůrčí 
vědecké práce s užitečnými a zajímavými výsledky, rovněž prokázala schopnost kritického 
posuzování zjištěných závěrů. Závěrem tedy mohu konstatovat, že předloženou dizertační 
práci jednoznačně doporučuji přijmout k obhajobě a autorce poté udělit akademický titul 
Ph.D.  K diskuzi během obhajoby navrhuji otázku na zavádění zjištěných výsledků do operativní 
praxe, a případného podílu autorky v tomto procesu. 
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