
Oponentský posudek na disertační práci 

Stryhal, J., 2018: Využití klasifikací atmosférické cirkulace v interpretaci výstupů z 

klimatických modelů. (The application of atmospheric circulation classifications in the 

interpretation of climate model outputs) 

Předkládaná disertační práce se věnuje klasifikacím atmosférické cirkulace. Tyto 

klasifikace jsou využity pro porovnání výstupů atmosférických reanalýz, pro validaci 

globálních klimatických modelů (GCMs) a pro projekce budoucího klimatu v Euro-

atlantickém regionu. Klasifikace atmosférické cirkulace jsou často zpracovávaným tématem 

vědeckých prací, a proto si tato práce zasluhuje pozornost.  

Disertační práce se skládá ze 4 vědeckých článků, jejichž prvním autorem je J. Stryhal a 

spoluautorem školitel R. Huth. První článek je psán česky a vyšel v recenzovaném časopise 

Geografia. Shrnuje různé přístupy ke klasifikaci atmosférické cirkulace. Ostatní 3 články jsou 

psány výbornou angličtinou a vyšly v prestižních časopisech s vysokým impakt faktorem 

(jeden v Journal of Climate a dva v Climate Dynamics), což svědčí o vysoké kvalitě vědecké 

práce. Tyto 3 články tvoří kapitoly 3- 5 a popisují hlavní výsledky disertační práce. Zabývají 

se postupně porovnáním atmosférických reanalýz, analýzou historických běhů modelů a 

analýzou modelových projekcí. Uvedené 4 články jsou doplněny úvodem s literární rešerší a 

vytyčením hlavních cílů, další kapitola popisuje použité datové soubory a metody a na konci 

disertační práce je souhrn hlavních výsledků a nástin dalších problémů, kterou mohou být 

zkoumány. 

Ráda bych poukázala na bohatou literární rešerši, která podrobně popisuje aktuální stav 

znalostí v daném oboru a shrnuje motivaci pro tuto studii. Autor cituje články z 

mezinárodních časopisů převážně z posledních 10 let. V úvodu jsou zavedeny některé 

zkratky (např. CTs - circulation types), které jsou dále v textu používány. Lepší orientaci v 

textu by pomohl soupis těchto zkratek na konci rukopisu. Malá chybička se vloudila do 

obsahu, kde kapitola Samary and Conclusions a příslušné podkapitoly jsou uvedeny pod 

číslem 5 (místo 6). 

V kapitole 2. Data and Methods jsou předloženy všechny v současnosti dostupné 

reanalýzy a GCMs z CMIP5. Autor vysvětluje proč bylo nakonec vybráno 5 reanalýz a 32 

modelů. V tabulce 1 jsou reanalýzy seřazeny podle generace, s tím, že novější generace 

reanalýz by měla být lepší, než dřívější. Zdá se, že to bylo touto prací vyvráceno. Lze nějak 

specifikovat rozdíly mezi generacemi reanalýz a komentovat dosažené výsledky s ohledem 

na toto téma? 

Klasifikace atmosférické cirkulace jsou shrnuty ve stejnojmenném článku. Důraz je 

kladen na tzv. manuální katalogy povětrnostní situace jako je např. Brádkův katalog, které 

nakonec v dalším bádání vůbec nebyly využity. Zajímalo by mě, zda by bylo možné využít 

Brádkův katalog v reanalýzách. Pro další analýzy autor vybral 8 automatických klasifikací 

cirkulace, které lze aplikovat jak na reanalýzy tak na GCMs.   

Hlavní částí celé disertační práce jsou už dříve zmiňované 3 vědecké články. Všechny tři 

studie se snaží předložit robustní výsledky, a proto analyzují velké množství dostupných 

datových souborů a kombinují je s vybranými klasifikacemi cirkulace. Celkem bylo 

analyzováno 5 reanalýz a 32 GCMs na 8 geografických oblastech s použitím 8 klasifikací 



cirkulace dohromady s 75 cirkulačními typy. I přes značné množství zpracovaných dat se 

autorovi podařilo výsledky prezentovat srozumitelně a přehledně, a to i zásluhou kvalitních 

grafických výstupů. Vyzdvihla bych především obrázky 11-14 v článku III, které souhrnně 

ukazují schopnost modelů simulovat jednotlivé cirkulační typy. 

Za více důležité považuji články II a III, které porovnávají reanalýzy a validují GCMs. 

Obě tyto studie obsahují i velmi kritickou diskusi nad získanými výsledky. Tyto studie 

potvrdily citlivost výsledků na výběr klasifikační metody, a proto autor doporučuje 

nespoléhat se při vědeckém zkoumání jen na jednu klasifikační metodu. Věřím, že oba články 

budou mít velký dopad na vědeckou komunitu a budou hojně citovány. 

K předloženým výsledkům mám jednu poznámku. Všechny výsledky (kapitoly 3-5) jsou 

analyzovány a diskutovány pouze pro zimní období s konstatováním, že v zimě je nejsilnější 

vztah mezi cirkulací a lokálními meteorologickými prvky. Nestálo by za to, udělat obdobnou 

analýzu (zejména pak porovnání reanalýz) i pro letní sezónu? Cirkulační typy z reanalýz jsou 

totiž často používány i pro analýzu možných příčin letních extrémů jako jsou vlny veder nebo 

přívalové srážky.  

Shrnutí výsledků je obsaženo v kapitole 6. Výsledky jsou shrnuty přehledně a jasně. 

Vyplývá z nich, že všechny hlavní cíle, které byly deklarovány v úvodu práce, byly splněny.          

V závěru chci konstatovat, že disertační práce Jana Stryhala splňuje požadavky kladené 

na tento typ práce. Autor prokázal výborné znalosti ve svém oboru, tvůrčí schopnosti a 

schopnost dosažené výsledky kriticky a na patřičné úrovni zhodnotit a diskutovat. 

Předloženou práci pokládám za excelentní a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě. 
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