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Disertační práce Mgr. Michaely Valachové se zabývá porovnáním charakteristik konvektivních bouří 
zjištěných metodami dálkové detekce s ohledem na využití jejich potenciálu odhalit bouře 
s nebezpečnými doprovodnými jevy v brzkém stádiu jejich vývoje. Databáze zpracovaných událostí 
zahrnuje celkem 60 izolovaných konvektivních bouří obsahující údaje z bleskových, radarových a 
družicových měření z oblasti České republiky (ČR) a jejího nejbližšího okolí. Na základě údajů z Evropské 
databáze nebezpečných jevů (ESWD) byly studované bouře rozděleny do dvou skupin – bouře bez 
záznamu v ESWD (44) a 16 bouří doprovázených nebezpečnými jevy (přívalové srážky, krupobití, 
tornádo). Pro obě skupiny bouří byl sledován časový průběh naměřených charakteristik s akcentem na 
charakteristické projevy v prvních 90 minutách trvání bouře. K výběru navrhovaných proměnných bylo 
využito modelu lineární regrese a elastické sítě. Práce má celkem 95 stran a je členěna do sedmi 
číslovaných kapitol, doplněných o úvod, závěr a přehled literatury včetně vlastní publikační tvorby 
autorky. Součástí práce je také seznam obrázků, tabulek, použitých zkratek a symbolů a dvě přílohy 
obsahující přehled případů konvektivních bouří a přehled proměnných použitých v modelech. Seznam 
literatury, ze kterého autorka v celé práci vychází, obsahuje celkem 128 citačních odkazů zahrnujících 
jak tuzemskou, tak zahraniční literaturu. 

Gramatická úroveň práce je na velmi slušné úrovni. S ohledem na rozsah práce se však autorka 

nevyhnula několika překlepům (např., kap. 3.3.2, str. 35, odst. 1: termín „Storm RGB“ zaměněn za 

„Strom RGB“, kap. 5.1., str. 48, poslední odst.: „odvozených“ zaměněn za „odvoyených“, apod.). 

Grafické výstupy jsou na vysoké úrovni a vhodným způsobem doplňují textovou část v průběhu celé 

práce. Je evidentní, že autorka se v textu dobře orientuje, v příslušných částech textu se odvolává na 

detailnější popis dané problematiky v ostatních kapitolách.    

V úvodu práce autorka shrnuje současné možnosti dálkové detekce konvektivních bouří, resp. jejich 
projevů, zdůvodňuje motivaci k předkládané disertační práci a shrnuje její cíle. Motivací je v tomto 
případě absence unifikovaného nowcastingového systému využívajícího data dostupná ze všech 
distančních metod současně. Cíl práce považuji za velmi atraktivní a mající značný aplikační potenciál. 
V úvodní větě bych jen upozornil, že jako český ekvivalent pojmu nowcasting je uvedena krátkodobá 
předpověď, přičemž správně by zde měla zaznít „velmi krátkodobá předpověď“ (v dalším textu, např. 
str. 10, 1. odst. nebo str. 19., 1. odst., je již termín nowcasting překládán správně). 

První dvě kapitoly mající rešeršní charakter se zabývají popisem koncepčního modelu konvektivních 
bouří spolu s možnostmi využití moderních distančních pozorování pro potřeby jejich nowcastingu. 
Kapitoly jsou koncipovány logicky a přehledně a celkově se mi jeví jako velmi zdařilé. Oceňuji především 
snahu autorky jednoduchým a srozumitelným způsobem porovnat různé nowcastingové algoritmy 
využívající data jednak z distančních měření, jednak z numerických předpovědních modelů. Podle 
uvedeného seznamu použité literatury je jasné, že autorka věnovala studiu problematiky značné úsilí. 
K rešeršní části mám jen následující drobné připomínky: 

 Kapitola 1.2, str. 14, odst. 3: Na tomto místě bych uvítal objasnění, proč dochází k typickým 

tvarům radiolokační odrazivosti na radarových snímcích (např. signatura BWER poukazuje na 

přítomnost silného vzestupného proudu v oblaku z důvodu, že v něm oblačné částice nestačí 

narůst do větších rozměrů). 

 Kapitola 1.3, str. 15, odst. 2: Odkaz formou indexu 3 není vhodné umístit do textu za jednotku 

km, protože svádí k chybnému čtení jednotky. 



 Kapitola 2.2, str. 22, odst. 4: Aktuální verze balíku algoritmů SAF z roku 2016 již nově obsahuje 

také knihovny, které je možné využít při aplikaci družicových dat i z jiných geostacionárních 

platforem než jen družicové systémy Meteosat (např. GOES, Himawari, apod.). 

Třetí a čtvrtá kapitola představují metody a postupy aplikované při zpracování dat. Z textu je patrné, 

že autorka si je vědoma předností i limitů distančního měření, které je nutno brát v úvahu před vlastní 

analýzou a interpretací dat. Součástí je i popis modifikace využitého algoritmu CELLTRACK sloužícího 

k detekci jader vysokých radiolokačních odrazivostí a tedy plošného vymezení zpracovaných bouří. Na 

tato data byly aplikovány modely logistické regrese a elastické sítě. K této části práce mám následující 

drobné poznámky: 

 Kap. 3.4, str. 36, odst. 2: Věta „Původním záměrem bylo využít automatický detekční systém 

CELLTRACK (popsán v části 2.3) pro získání radarových, bleskových i družicových měření.“ je 

poněkud zavádějící. Autorka měla patrně na mysli formulaci „…pro získání charakteristik 

odvozených z radarových, bleskových i družicových měření.“ 

 Metoda elastické sítě by dle mého názoru snesla detailnější teoretické vysvětlení, aniž by 

čtenář musel dohledávat příslušné informace v citované literatuře. 

V páté kapitole se autorka podrobně zabývá časovým vývojem vybraných bouří s ohledem na 

probíhající fyzikální procesy, které jsou důsledně diskutovány se zahraniční literaturou. Seznam 

studovaných bouří zahrnuje i události mimo ČR, resp. v jejím blízkém okolí. Jak moc se u těchto událostí 

projevují chyby radarových měření (např. elevace nejnižšího radarového paprsku, blokování orografií, 

apod.)? V rámci detekce bleskových výbojů je navržen algoritmus zaměřený na varování před 

vzrůstající bleskovou aktivitou, který autorka formou prahu adaptovala na lokální podmínky. Jako 

aplikovaný práh je v práci prezentován medián maxim počtu výbojů u bouří bez zaznamenaného 

nebezpečného jevu, v tomto případě 10 výbojů za 5 min, resp. jejich dvojnásobná odchylka. Zde bych 

se rád zeptal, zda byla v rámci práce provedena určitá citlivostní analýza i na jiné prahy s ohledem na 

úspěšnost detekce nárůstu bleskové aktivity? Kromě toho mám k této kapitole následující drobné 

poznámky: 

 U obr. 5.1 vpravo by mohl být umístěn popis na horizontální ose jednoznačněji, z grafu není 

zcela jasné, které datum patří ke které značce. 

 Průběh proměnných odvozených ze sítě CELDN na obr. 5.4 by bylo vhodné vykreslit pouze do 

délky trvání bouře, která umožňuje zobrazit relevantní statistiku. Dle mého názoru je zbytečné 

prezentovat průběh mediánu od cca 240. minuty dále, kde je evidentně málo dat, resp. jedna 

konkrétní bouře. 

 Z textu na straně 49-50 není jasné, z jaké statistiky vychází tvrzení „Nejvyšší LJ se obvykle 

objevuje 67,9 min (KR: 31,3 min) po zaznamenání prvního bleskového výboje.“ 

 K obr. 5.6 bych uvítal detailnější analýzu v textové části. 

 V popisu obr. 5.15 by pro korektnost bylo vhodné uvést, že graf ilustruje počet případů pro 

dané kombinace sledovaných charakteristik bouří, příp. i s uvedením kroku pro osu x a y. 

 Co znamená červené podtržení některých proměnných a jednotek v tab. 5.16? 

Kapitola 6 představuje a diskutuje výsledky regresních modelů popsaných v kapitole 4. Formou 

korelačních matic jsou přehledně prezentovány závislosti testovaných proměnných zvlášť pro 

jednotlivé metody dálkové detekce. Autorka srozumitelným způsobem popisuje postup selekce 

daných proměnných pro regresní modely tak, aby byly modely co nejpřesnější a zároveň nejjednodušší. 

Výsledky modelů jsou pak verifikovány s využitím metod, které se jeví jako vhodné s ohledem na finální 

vyhodnocení potenciální nebezpečnosti bouří. 



Poslední sedmá kapitola shrnuje a diskutuje dosažené výsledky. Ačkoliv práce má bezesporu značný 

aplikační potenciál pro možný operativní provoz v předpovědní praxi, autorka si je dobře vědoma 

limitujících faktorů, na kterých závisí prezentované výsledky. Za jeden z hlavních faktorů považuji 

skutečnost, že studie je zaměřená pouze na izolované konvektivní bouře, přičemž její aplikabilita na 

multicelulární a mezosynoptické konvektivní systémy (MCS) je v tomto ohledu poněkud nejistá. 

Dalším, neméně důležitým faktorem, je rozsah zpracovaných událostí. Pro získání robustnějších 

statistických charakteristik a před případným operativním provozem bude zapotřebí zahrnout více 

případů, především bouří s nebezpečným doprovodným jevem. Z tohoto důvodu lze předloženou práci 

chápat jako pilotní studii k novému nowcastingovému systému. Autorka se kromě toho nespokojuje 

pouze s navrhnutým systémem, ale jako výhled pro budoucí práci předkládá alternativní možnosti 

využití dat z NWP modelů umožňující podat informaci o vertikálním profilu atmosféry v lepším 

prostorovém rozlišení než v případě informace vycházející ze sondážního měření v jednom místě a 

čase. 

Závěrem mohu konstatovat, že Mgr. Michaela Valachová splnila stanovený cíl práce a prokázala 

schopnost samostatně řešit výzkumné problémy vědeckými metodami. Z obsahového hlediska 

hodnotím práci jako kvalitní a přínosnou, doporučuji ji přijmout k obhajobě a udělit akademický titul 

Ph.D. 
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