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Předložená disertační práce je věnována problematice využití klasifikací atmosférické cirkulace při 
interpretaci výsledků klimatických modelů pro Evropu s důrazem na posouzení nejistot jak samotné klasifikace, tedy 
jejích metod, tak i v důsledku různých datových vstupů (reanalýz) a samozřejmě i pro různé výsledky klimatických 
modelů (CMIP5). Zejména otázka projekcí změn v atmosférické cirkulaci v oblasti Evropy je s ohledem na 
pokračující klimatickou změnu velmi aktuální a autor ve své práci vedle podrobného studia zmíněných metodických i 
datových nejistot formuluje i některé závěry, které mohou přispět k pochopení očekávaných změn na základě 
výsledků moderních metod klimatického modelování. 

Disertační práce Mgr. Jana Stryhala o více jak 100 stranách je souborem čtyř článků s Úvodem a Závěrem, 
přičemž tři články v zásadě tvoří samostatné části práce, čtvrtý, tedy fakticky první, dotváří první věcnou kapitolu (2. 
Data and Methods), věnovanou použitým datům a metodám. Tento první článek je v češtině (s anglickým abstraktem 
a závěrečným shrnutím) a byl publikován v časopisu Geografie (2016), jinak je celá práce v angličtině, včetně 
ostatních třech článků, které již byly publikovány ve významných časopisech oboru s IF (1 x Journal of Climate, 
2017, a 2 x Climate Dynamics, 2018). U všech čtyř článků je Mgr. Jan Stryhal hlavním autorem, u všech čtyř  je 
zároveň jediným spoluautorem školitel doktoranda doc. Huth, což ukazuje na úzkou spolupráci studenta a jeho 
školitele. Tento způsob předložení doktorské disertace dokládá to, že se autor již velmi dobře orientuje v řešené 
problematice a jeho výsledky již dosáhly uznání v oboru. Tématika a řazení jednotlivých článků poskytuje i svým 
způsobem ucelený a přehledný výklad dané problematiky, což při tomto typu kompozice práce není vždy pravidlem. 

V úvodní kapitole práce (1. Introduction) autor seznamuje se strukturou práce, podává přehled o 
klasifikacích cirkulace a jejich aplikacích v analýzách reálných dat i výstupů klimatických modelů, závěrem formuluje 
cíle práce. Toto pořadí by se mi zdálo vhodnější opačné, tj. nejprve formulace cílů, potom z těchto cílů vycházející 
přehled a závěrem struktura práce reflektující plnění cílů. Na druhou stranu, práce evidentně pokrývá všechny 
aspekty problematiky relevantní pro splnění stanovených cílů, které jsou předloženou prací nepochybně naplněny. 
V druhé kapitole (2. Data and Methods) jsou představena data, na která byly klasifikační metody aplikovány, tedy 
různé reanalýzy a výsledky simulací GCMs z aktivity CMIP5, a to jak kontrolní validační experimenty, tak i projekce 
pro 21. století. Poslední částí této kapitoly je první článek souboru, nazvaný „Klasifikace atmosférické cirkulace“ 
(Stryhal a Huth, Geografie, 2015), který představuje možné metodiky klasifikací atmosférické cirkulace a uvádí i 
některé příklady. Další kapitoly jsou již kompletně reprezentovány pouze jednotlivými články; i když jejich názvy 
nejsou totožné s názvy těchto článků, jejich obsah víceméně pokrývá témata kapitol. Třetí kapitola (3. 
Intercomparison of atmospheric reanalyses) je tak naplněna druhým článkem souboru s názvem „Classifications of 
winter Euro-Atlantic circulation patterns: An intercomparison of five atmospheric reanalyses“ (Stryhal a Huth, Journal 
of Climate, 2016), který porovnává výsledky aplikace klasifikačních metod na různých reanalýzách pro evropský 
prostor s cílem zjistit míru nejistoty, která pramení z použitých dat a klasifikačních metod. Vedle toho ale tento článek 
v poslední části hodnotí i důsledky této nejistoty při validaci výsledků GCMs z historických simulací, což fakticky 
obsahově patří do tématu následující čtvrté kapitoly (4. Analysis of model historical runs) a i tam zařazený článek 
s názvem „Classifications of winter atmospheric circulation patterns: Validation of CMIP5 GCMs over Europe and the 
North Atlantic“ (Stryhal a Huth, Climate Dynamics, 2018) toto téma rozpracovává na vybraných oblastech Evropy. 
Pátá kapitola (5. Analysis of model projections) je tvořena posledním článkem souboru s názvem „Trends in winter 
circulation over the British Isles and central Europe in twenty-first century projections by 25 CMIP5 GCMs“ (Stryhal a 
Huth, Climate Dynamics, 2018), který se zabývá aplikací klasifikačních metod na projekce změny klimatu s cílem 
ukázat eventuální související změny cirkulace a porovnává je v oblasti střední Evropy a britských ostrovů. Na závěr 
předložené práce (kapitola 6. Summary and conclusions) autor shrnuje dosažené výsledky jednotlivých kapitol 3-5, 



diskutuje potenciál přístupu k analýze výsledků GCMs z pohledu cirkulačních klasifikací a naznačuje i možné další 
perspektivy studia dané problematiky. 

 Koncepce práce je až na uvedené poznámky dobře utříděná, jednotlivé články velmi dobře a v souhrnu 
relativně uceleně řeší danou problematiku. Vedle podrobného přehledu klasifikačních metod (kap. 2, článek I.) se 
v předložené práci podařilo výstižně diskutovat zdroje nejistot při aplikaci klasifikačních metod a ukázat jejich roli při 
hodnocení simulací GCMs, a to i pro budoucí změny. I když zde autor neřeší podrobně příčiny nejistot v jednotlivých 
reanalýzách, rozdílů v jednotlivých klasifikacích či modelových výstupech, není tím samozřejmě nijak hodnota práce 
snížena, neboť to se zcela zřejmě již vymyká předmětu předložené práce i zaměření autora. Významný přínos lze 
vidět v podrobném statistickém zpracování výsledků aplikací klasifikačních metod, které mohou velmi dobře posloužit 
při hledání některých modelových problémů, ať již v metodách tvorby reanalýz, tak i GCMs simulacích. Všechny 
články souboru již vyšly a prošly tak recenzí, tři z nich navíc ve významných časopisech oboru, takže je nebudu příliš 
podrobně rozebírat, i když jejich četbu mohu doložit např. chybějícími mezerami na s. 46 „ … onGCMvalidation…“. 
Pokud jde o první článek souboru, v celkovém přehledu automaticky generovaných typů (Obr. 5) se řada typů jeví 
jako dost podobné a nijak zvláště podrobné, např. mi tam chybí typ se středomořskou či janovskou níží. V žádném 
z článků jsem nenašel podrobnější ukázku rozboru vlivu rozlišení na srovnání modelových výstupů a reanalýz, 
zaznamenal jsem pouze, že relace je spíše slabá, nicméně pokud jsou výstupy nejprve interpolovány do stejného 
rozlišení, pak se mi ta diskuse zdá být docela obtížná. 

Po formální stránce je práce velmi pěkně provedena, obsahuje značné množství informací a shrnutí závěrů 
jednotlivých článků je velmi kvalitní. Práce je v angličtině a, pokud umím posoudit, dobře čitelná bez překlepů či 
chyb. Poznámku k řazení částí první, úvodní kapitoly jsem již učinil, jinak nemám co dalšího dodat.   

Závěrem konstatuji, že uvedené drobné připomínky nijak nesnižují vysokou kvalitu této disertační práce, a 
proto doporučuji předloženou práci Mgr. Jana Stryhala přijmout k obhajobě. 
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