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Konvektivní bouře a vodní pára ve spodní stratosféře 

 

Mgr. Jindřich Šťástka, zaměstnán v družicovém oddělení ČHMÚ od srpna 2007, zahájil 

doktorské studium ve studijním roce 2009/2010. Tématem své dizertační práce úzce navazuje 

na odborné zaměření pracoviště, pozorování horních hladin konvektivních bouří, resp. 

souvisejících jevů zde se vyskytujících 

Doktorand se ve své práci zaměřuje na jedno z aktuálních  témat, diskutovaných 

v souvislosti s konvektivními bouřemi, a sice na problematiku výskytu vodní páry ve spodní 

stratosféře a souvislost její variability s aktivitou konvektivních bouří. V úvodních kapitolách 

práce stručně shrnuje dosavadní koncepty a studie, související s tímto tématem. Ve druhé 

kapitole shrnuje základní vlastnosti družicových pozorování, resp. se věnuje popisu družic a 

jejich přístrojů, použitých ve své práci. Z odborného hlediska jsou pak klíčovými kapitoly 3 až 5, 

již úzce zaměřené na družicové studie výskytu vodní páry nad konvektivními bouřemi.  

Práce doktoranda se zabývá dvěma metodami detekce vodní páry. První z nich je tzv. 

BTD metoda – rozdíl jasových teplot mezi absorpčním kanálem vodní páry (6.2 µm) a tepelným 

kanálem v oblasti atmosférického okna (10.8 µm). Stručně řečeno, tato metoda předpokládá, že 

v oblastech výskytu teplejší vodní páry nad chladnou oblačností konvektivních bouří bude 

pozorována kladná hodnota BTD(WV6.2-IR10.8). Charakter samotného pole BTD pak závisí na 

míře homogenity vodní páry (a teplotního pole) nad bouřemi, přičemž nejzajímavějšími jsou 

případy tzv. anomálií BTD, signalizujících lokální zdroj vodní páry (tj. její generování samotnými 

bouřemi). Právě těmto případům je věnována podstatná část práce, včetně dlouhodobějších 

statistik. Práce nutně využívá různé zjednodušující předpoklady, které patrně budou předmětem 

dotazů či připomínek oponentů a následné debaty. Z nich je asi nejzásadnější předpoklad, že 

charakteristiky bouří jsou porovnávány se sondážemi v okolí bouří, přičemž dnes je již obecně 

přijímáno, že bouře svou aktivitou mohou významně ovlivnit své bezprostřední okolní prostředí 

– včetně změn hladiny tropopauzy, míry spodní stratosférické inverze, aj. – tedy veličin, které 

mají na pole BTD zásadní dopad. Vzhledem k tomu, že družicové studie těchto projevů bouří 

jsou zatím pouze v počátcích (zde jsou nadějné především metody využívající družicové 

hyperspektrální sondáže atmosféry), nebylo možné tyto vlivy v práci zohlednit. 

Druhou použitou metodou je „limbová sondáž“ spodní stratosféry (nad konvektivními 

bouřemi) v mikrovlnném pásmu přístrojem EOS MLS družice Aura. Podobně jako metodu BTD, 

i měření přístrojem EOS MLS doktorand využil jak pro studium dlouhodobějších, globálnějších 

charakteristik vodní páry ve spodní stratosféře, tak pro detailní studie dvou bouří. Zejména tyto 

dva případy dle mého názoru jednoznačně dokládají zvlhčení spodní stratosféry aktivitou 



samotných bouří. Lze si jen přát, aby doktorand tyto studie zkusil rozšířit i na jiné geografické 

oblasti s výraznou konvektivní aktivitou (např. USA, severní Argentina, nebo subtropické pásmo 

severní části Afriky), kde lze očekávat ještě výraznější vliv konvektivních bouří na své okolí díky 

jejich silnějším projevům. 

Doktorand na své dizertační práci pracoval samostatně a svědomitě, výsledky považuji za 

originální a vhodné k publikaci v některém z mezinárodních impaktovaných časopisů či na 

relevantních konferencích (např. ECSS, EUMETSAT, …). 

 

Závěrem konstatuji, že doktorand zadání disertační práce splnil a jednoznačně doporučuji práci 

přijmout k obhajobě. 

 

V Praze dne 30. 8. 2018 

 

      RNDr. Martin Setvák, CSc. 

       školitel 


