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Předložená práce se zabývá vlivem konvektivních bouří na množství vodní páry obsažené 

v oblasti horní troposféry a spodní stratosféry. Téma práce hodnotím jako velmi přínosné, neboť řeší 

aktuální problematiku, neboť vodní pára v těchto hladinách může ovlivňovat měření a studium horní 

hranice oblačnosti. 

Disertační práce je rozdělena do 5 kapitol a přílohy. Po úvodních kapitolách, které seznamují 

s problematikou vodní páry v atmosféře a metodami její detekce, následují dvě rozsáhlé kapitoly 

popisující výsledky práce. Po formální stránce mohu práci vytknout pouze dvě drobnosti. První jsou velmi 

často používané zkratky, které sice jsou v seznamu zkratek uvedeny a vysvětleny, ale jejich masivní 

využití nepřispívá k čtivosti práce. Druhou drobnou formální výtkou je výskyt několika hrubek, nejčastěji 

ve skloňování názvu města Vratislavi (str. 64 a dále). 

Kapitola 4 obsahuje aplikaci navržených postupů na hodnocení vlastností bouře z pohledu rozdílů 

jasových teplot a BTD anomálií. Oceňuji dobré vysvětlení postupů včetně příkladu na bouři z 6. 7. 2010 a 

následnou aplikaci na celou databázi bouří. V kapitole 5 je využito měření přístrojem EOS MLS z družice 

Aura seskupení A-Train. I když je těchto dat pro studium evropských bouří nedostatek, z analýzy dat 

jednoznačně vyplývá využitelnost měření pro detekci vodní páry na rozhraní troposféry a stratosféry. 

V kapitole 5 oceňuji zejména zpracování obou případových studií. 

 

Otázky ke kapitolám 4 a 5: 

 Existuje nějaké vysvětlení rozdílu v hodnotách parametru Slope? V práci ukazujete, že parametr 

Slope je vždy menší než 1, tedy jasová teplota v kanálu WV 6.2 neklesá tak rychle jako jasová 

teplota v kanálu IR 10.8. Co ale znamená pro bouři rozdíl v hodnotách Slope? 

 V obrázcích 4.13 až 4.15 používáte průměrné hodnoty pro 25 nejmenších a 25 největších bouří. 

Velikost bouře je stanovena podle počtu pixelů s jasovou teplotou IR 10.8 nižší než 225 K. 

Velikosti pixelů v km2 se v severojižním směru přes Evropu značně mění. Může mít velikost pixelu 

vliv na pořadí velikosti bouří, případně i na odvozování ostatních charakteristik, které např. 

průměrují přes počet pixelů, kterých má jižnější bouře více než severní? 

 Mohl byste okomentovat velký rozdíl mezi tzv. jižními a severními bouřemi na obr. 4.14? Existuje 

nějaké vysvětlení, proč se pro tyto dvě skupiny tak výrazně liší poměr počtu pixelů s kladnými 

hodnotami BTD a jasovou teplotou IR 10.8 menší než 225 K? 

 Jak přesné je určení výšky hladiny při měření přístrojem EOS MLS? Uvádíte přesnost na jednotky 

Pascalů – je to reálná přesnost určení výšky hladiny? Zároveň uvádíte, že přístroj EOS MLS měří 

tečně a v obrázcích např. 5.3 uvádíte termíny měření přístroje. Tyto body jsou pozice přístroje 

nebo místo dotyku tečny ve směru letu družice v daný čas? 



 Plánujete využití popsaných postupů i pro regiony, ve kterých jsou přelety družice Aura ve 

vhodnějších termínech? Tzn., předpokládám pro bouře severní Ameriky? 

Závěrem bych rád autora práce pobídl k zamyšlení nad českými ekvivalenty mnoha anglických 

termínů, vyskytujících se v jeho práci, která nejsou součásti elektronického meteorologického slovníku 

ČMeS. Tyto termíny jak v české verzi tak případně i v anglické verzi by jistě stály za začlenění do 

zmíněného slovníku. 

Předloženou práci hodnotím velice kladně jak po formální stránce, tak po věcné stránce, a 

doporučuji k obhajobě. 
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