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 Dizertačná práca Mgr. Michaely Valachovej sa zaoberá viacerými dištančnými 

pozorovaniami búrkovej oblačnosti a ich využitím v nowcastingu nebezpečných búrkových 

javov. Vzájomné prepojenie jednotlivých spôsobov detekcie (pomocou družíc, radarov, 

detektorov bleskov) je aktuálna téma, ktorej sa intenzívne venujú aj vo veľkých 

meteorologických centrách (napr. DWD, MetOffice). V rámci strednej Európy však stále 

prevažuje skôr individuálny prístup k jednotlivým dátam, čo je časovo náročné najmä z 

hľadiska operatívnej výstražnej služby a rozhodovania. Preto možno plne súhlasiť s cieľmi 

predkladanej práce, ktorá si kládla za úlohu preskúmať význam často používaných 

parametrov a možnosti ich uplatnenia v jednotnom systéme identifikácie búrok s 

nebezpečnými prejavmi počasia. Je tiež možné vyzdvihnúť, že nešlo len o globálne štatistické 

spracovanie nameraných údajov ale bol sledovaný a vyhodnocovaný životný cyklus 

individuálnych búrok, čo je z metodického hľadiska oveľa náročnejšie. Autorka sa pritom 

zamerala najmä na výstupy z detektorov bleskov. Tie sa síce v Českej Republike a okolitých 

krajinách požívajú už veľa rokov avšak táto téma bola doteraz podstatne menej skúmaná 

oproti iným metódam diaľkovej detekcie. Význam sledovania elektrickej aktivity búrok snáď 

netreba zdôrazňovať, stačí spomenúť uplatnenie v leteckej meteorológii alebo v energetike.  

 Dizertačná práca má sedem kapitol. Prvé dve sú prehľadom problematiky konvekcie, 

diaľkovej detekcie a nowcastingu. Autorka pritom použila relevantnú literatúru a citujú sa aj 

najnovšie publikácie v danej téme. Prehľad je zároveň vecný a týka sa bezprostredne 

vlastného výskumu uvedeného v ďalších častiach. Menšie nedostatky (uvedené heslovite 

nižšie) neznižujú významne úroveň tejto časti. Kapitoly číslo 3 a 4 sú popisom metodiky 

výskumu a postupu spracovania dát, resp. použitia regresných modelov. Metóda spracovania 

dát diaľkovej detekcie je popísaná dôkladne, výber sledovaných parametrov je logický a 

realisticky sú vyjadrené aj limity týchto postupov pri diagnostike nebezpečných javov. Pre 

sledovanie individuálnych búrok bol zvolený už existujúci systém CELLTRACK (Kyznarová, 

2009) ale niektoré nastavenia tohto systému boli špecifické pre túto prácu. Diskutovať by sa 

dalo ohľadne použitia databázy ESWD (European Severe Weather Database) ako kritéria pre 

posúdenie nebezpečnosti konvektívnych javov. Pritom táto databáza je jedným z pilierov 

štatistického spracovania údajov. Na druhej strane však treba pripustiť, že existuje pomerne 



málo vhodných zdrojov na posúdenie nebezpečných prejavov konvekcie, ktoré sú nezávislé 

od dištančných pozorovaní. Myšlienka štatistického vyhodnotenia skúmaných prípadov 

konvekcie a následného použitia prostredníctvom regresných modelov je jedným z ďalších 

dobrých nápadov uvedených v tejto práci. Toto spracovanie je z veľkej časti založené na 

softvéri R, ktorý sa stále častejšie uplatňuje aj v meteorologických a klimatologických 

štúdiách. Prezentácia metódy logistickej regresie v 4.1. však mohla byť zrozumiteľnejšia a 

snáď aj obšírnejšia (konkrétne pripomienky viď nižšie), pretože to je dôležité pre 

porozumenie výsledkov v časti 6. Zároveň to má význam pre tých, ktorí by v budúcnosti 

chceli podobný experiment zopakovať. V kapitole 5  sú uvedené výsledky týkajúce sa súboru 

60 skúmaných konvektívnych situácií. Autorka pritom na základe podobných prác v zahraničí 

vyvinula a otestovala ďalší parameter (lightning jump alebo bleskový skok), ktorý môže byť 

dôležitým ukazovateľom výskytu intenzívnej konvekcie. Celkovo je táto kapitola veľmi dobre 

spracovaná a výsledky naznačujú, na základe ktorých parametrov je možné identifikovať 

nebezpečnú búrku v prvých 30 minútach pozorovania. V časti 6 sú uvedené výsledky 

regresných modelov, kde sa na základe štatistických testov ukázalo, ktoré parametre 

diaľkovej detekcie sú vhodné ako prediktory nebezpečných búrkových javov v regresných 

modeloch. Na tomto mieste je treba vyzdvihnúť, že samotné spracovanie a výber parametrov 

boli urobené dôkladne, zisťovali sa vzájomné korelácie, resp. boli eliminované premenné s 

malým počtom údajov alebo tie, ktoré boli štatisticky nevýznamné. Na druhej strane však nie 

je jasné, prečo nie sú v práci aspoň ukážky pravdepodobnostného výpočtu na základe 

vytvorených regresných modelov tak, akoby mohli vyzerať v praxi. Chýba tiež rozbor toho, 

čo by vlastne pravdepodobnosť vypočítaná z regresného modelu predstavovala a ako by si ju 

mal meteorológ v operatívnej službe vysvetľovať. Posledná kapitola obsahuje realistické 

zhrnutie a rozbor faktorov, ktoré mohli ovplyvniť výsledky tejto práce. 

 Napriek tomu, že práca je celkovo zaujímavá a prináša užitočné výsledky, niektoré 

problémy by bolo dôležité objasniť: 

 

 

1. Referenciou pre posúdenie nebezpečnosti búrky bola databáza ESWD. Ako sa však v 

práci spomína, táto databáza má aj nedostatky. Najviac problematické je posúdenie 

búrok, ktoré v databáze nie sú uvedené, pretože ani v týchto prípadoch sa nedá úplne 

vylúčiť absencia javov ako sú krúpy, silné nárazy vetra alebo prívalové zrážky. Často 

bývajú zaznamenané javy v husto osídlených oblastiach (napr. mestských 

aglomeráciach), v niektorých regiónoch však môžu ostať tieto javy nepovšimnuté. 

Nebolo by vhodné porovnať a overovať správy v ESWD aj s inými zdrojmi (napr. 

výjazdy hasičského záchranného zboru, záznamy pozorovateľov zo zrážkomernej 

siete a pod.)? Najmä pri menšom počte prípadov to môže byť dôležité. 

 

2. V popise modelu logistickej regresie je viacero nejasností. Rovnica 4.1. zrejme 

predstavuje model logistickej regresie, ktorého výsledkom je pravdepodobnosť 

nebezpečnosti búrky P na základe premenných x (t.j. nameraných parametrov z 

dištančných pozorovaní) a regresných koeficientov „beta“. V tejto rovnici sú už 

všetky premenné spojité. Ale konkrétne aký algoritmus sa použil na výpočet (odhad) 

koeficientov, keď vstupné súbory známych udalostí obsahovali diskrétne hodnoty 

pravdepodobnosti (podľa toho, či jav nastal, 1 alebo 0)? Takisto je nejasné, že na 

strane 41 sa uvádza ako jeden z hlavných výsledkov celého algoritmu výpočet 

regresných koeficientov „beta“, hoci v tabuľkách 6.1, 6.2, 6.4, 6.6 možno podľa ich 

popisu nájsť iba pomer šancí (OR). Ten je definovaný podľa vzťahu 4.4, hoci text sa 

odvoláva na vzťah 4.5 (napr. na strane 65). Medzi OR a „beta“ by mala byť 



logaritmická súvislosť ale to nie je z podoby vzťahov 4.4 a 4.5 zrejmé. Preto nie je 

jednoznačné, aká je vlastne finálna podoba regresných modelov podľa 4.1. Možno sa 

len domnievať, že koeficienty „beta“ sa nachádzajú v uvedených výstupoch 

programu R (napr. na strane 61 v stĺpci „Estimate“). 

 

3. Podiel šancí podľa vzťahu 4.5 na strane 40 sa interpretuje ako zvýšenie šance na 

nebezpečnosť búrky, pokiaľ sa vysvetľujúca premenná zvýši o jednotku. Zvýšenie o 

jednotku má však pri každej premennej inú váhu a preto je ťažké vzájomne porovnať 

citlivosť jednotlivých parametrov (napr. OR pre bleskový skok a pre teplotu hornej 

hranice oblačnosti). Nebolo by možné na základe OR vytvoriť podobný parameter, 

kde by sa zvýšenie premennej x interpretovalo relatívne (v percentách vzhľadom k 

rozsahu parametra, pri ktorom sa môžu vyskytnúť nebezpečné javy)? 

 

 

Menej významné problémy a nedostatky: 

 

1. Strana 8, poznámka 1: Vysvetlenie vzniku zostupného konvektívneho prúdu nie je z 

dynamického hľadiska presné. Zrýchlenie a intenzita zostupných pohybov závisí 

predovšetkým od veľkosti záporného vztlaku a rozdielu v hustote medzi zostupujúcim 

vzduchom a jeho okolím. Zostupné pohyby preto existujú aj v podmienkach vertikálne 

málo rozsiahlej konvektívnej oblačnosti so slabými zrážkami – viď napr. prepad 

studeného vzduchu (dry microburst). Toto však nie je predmetom predkladanej 

dizertačnej práce. 

 

2. Strana 12, odsek 1: V literatúre (Rakov, 2003) sa uvádza, že existujú aj tzv. bipolárne 

výboje. 

 

3. Strana 16, odsek 1: Je otázne, kedy je na družicových snímkoch možné vidieť, resp. 

sledovať štádium cumulu, zrejme skôr v prípade družíc s väčším rozlíšením (napr. 

MODIS). 

 

4. Strana 30, 3.2.2. odsek 1: Ako je definovaná supercela v databáze Amatérskej 

meteorologickej spoločnosti? Podľa akých kritérií sa určuje? 

 

5. Strana 30, 3.2.2. odsek 2: Existuje nejaké konkrétne kritérium na určenie 

„izolovanosti“ búrky alebo je to stanovené subjektívne? 

 

6. Strana 35, odsek 1: Správne má byť „Storm RGB“, namiesto Strom RGB. 

 

7. Strana 36 hore: Prečo sa vybrala hranica práve 4 dBZ? Nie je pri slabej odrazivosti 

väčšie riziko, že tieto echá budú šumom alebo dôsledkom projekcie bočných lalokov? 

Nie je ich zaznamenanie problémom pri veľkej vzdialenosti od radaru? Aké filtre boli 

aplikované na  rádiolokačné merania? Niekde sa uvádza ako horná hranica zrážkovej 

oblačnosti (Echo Top) až hodnota 18 dBZ (napr. Stumpf a kol., 2003). 

 

8. Strana 36, časť 3.4. tretí odsek: V tejto práci boli celkom logicky študované tzv. 

izolované búrky. V diskusii v časti 7.3 je uvedené, že by bolo dosť možné rozšíriť 

výsledky aj na multicelárne zhluky. Niektoré diskutované ukazovatele (napr. studené 

prstence na hornej hranici oblačnosti, nárast v počte výbojov) zväčša naznačujú 



prítomnosť nebezpečnej konvekcie aj v prípade väčších konvektívnych systémov. 

Hoci ich výskum nebol cieľom tejto práce, v závere práce mohla byť diskusia aj na 

túto tému. Napr. aké odlišnosti v metodike, aké iné parametre by prichádzali do úvahy 

pre sledovanie konvektívnych útvarov väčšej mierky? 

 

9. Strana 48, časť 5.1.1.: Popis algoritmu detekcie bleskového skoku (LJ) mohol byť 

názornejší, ak by bol znázornený graficky. LJ sa počíta z rozdielu počtu výbojov 

dvoch po sebe idúcich 5 min. intervalov? Tieto intervaly sú aj súčasťou počítania 

štandardnej odchýlky? Bola vyskúšaná citlivosť LJ algoritmu, ak sa použil iný 

výpočet „sigma“ – napr. z viacerých termínov alebo ak sa použil iný násobok 

„sigma“?  

 

10. Strana 59, obr. 5.16: Je to iba náhoda, že sa v bežných búrkach vôbec nevyskytli 

bleskové skoky (max LJ)?  Nesúvisí to iba s malým počtom prípadov? Potom by to 

bol veľmi efektívny indikátor nebezpečnosti búrok, čo naznačujú aj výsledky 

regresného modelu v tabuľke 6.1.   

 

11. Strana 66, časť 6.5: Nie je presne uvedené, v ktorých tabuľkách sú uvedené závislosti 

nebezpečných búrok na prediktoroch. 

 

12. Strana 72, predposledný odsek: „... je třeba brát v úvahu, že logaritmická šance 

nebezpečné bouře závisí lineárně na prediktorech.“ V kapitole 6  bolo ukázané, že 

modely lineárnej regresie sa dajú použiť na detekciu nebezpečných búrok. Ale mohli 

by sa uplatniť aj iné regresné modely, napríklad nelineárne? Neboli by pre tieto účely 

ešte presnejšie? 

 

13. Strana 75, posledný odsek: „Přesnost regresních modelů ... se pohybuje v rozmezí 75-

90%“. To súčasne znamená, že v 75-90% prípadov by bola identifikácia 

nebezpečnej/bežnej búrky úspešná? 

 

14. Strana 93: V Tabuľke A1 nie je vysvetlené, čo je indikátor „precip“. Za bežné búrky 

boli považované tie, kde bol tento indikátor nulový a neboli údaje o krúpach? Týka sa 

to aj supercelárnych búrok ako „Litvínov“, „Donauworth“ a „Opava“? 

 

Napriek vyššie uvedeným nedostatkom a nejasnostiam možno konštatovať, že práca prináša 

viacero nových poznatkov v problematike nebezpečných búrkových javov a popisuje aj 

riešenia, ktoré sa budú dať uplatniť v ich predpovedi. Za najdôležitejšie považujem: 

 

- vzájomné porovnanie dát z viacerých druhov dištančných pozorovaní a vytvorenie databázy 

búrok s ohľadom na výskyt nebezpečných prejavov počasia 

 

- definovanie a otestovanie algoritmu na určenie tzv. bleskového skoku (Lightning Jump) 

 

- definovanie a otestovanie použiteľnosti rôznych modelov logistickej regresie so vstupmi z 

údajov diaľkovej detekcie 

 

V prípade, že sa podarí uviesť tieto poznatky a metódy do operatívnej praxe, zvýši to 

podstatne objektívnosť predpovede nebezpečných javov. V súčasnej dobe je totiž vydávanie 

výstrah na intenzívne búrky do veľkej miery ovplyvnené individuálnymi skúsenosťami 



meteorológa (predovšetkým v kontexte krajín strednej Európy). Autorka práce časť svojich 

výsledkov už publikovala v odborných časopisoch a aj úspešne prezentovala na zahraničných 

konferenciách. Aj po formálnej stránke je práca vyhovujúca, má prehľadnú štruktúru a 

obsahuje len veľmi málo preklepov. Nazdávam sa, že celková kvalita práce a jej prínos v 

oblasti predpovede intenzívnej konvekcie výrazne prevažuje nad vyššie uvedenými 

nedostatkami. Autorka preukázala, že dokáže samostatne tvoriť, riešiť problémy a realisticky 

posudzovať dosiahnuté výsledky. 

 Na základe vyššie uvedených skutočností hodnotím predloženú prácu kladne a 

nazdávam sa, že spĺňa súčasné nároky na dizertačnú prácu. Preto ju odporúčam prijať k 

obhajobe a autorke udeliť vedecko-akademickú hodnosť PhD. 

 

 

V Budapešti dňa 17.7.2018 
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