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Příloha č. 1 k Zápisu o obhajobě 
Student: Mgr. Jan Stryhal 
Datum narození: 19. 9. 1982 
Studijní program: Fyzická geografie a geoekologie 
Datum obhajoby: 29. 11. 2018 
Průběh obhajoby: Obhajoba doktorské disertační práce Mgr. Jana Stryhala „The application 
of atmospheric circulation classifications in the interpretation of climate model outputs" se 
konala od 13.00 hod do 15.00 hod v posluchárně Pravá rýsovna na PřF UK, a to za účasti 
členů komise, obou oponentů, školitele a hostů. Účast přítomných na obhajobě je doložena 
prezenčními listinami, jednání řídil předseda komise. Průběh obhajoby předložené disertační 
práce byl následující: 1) předseda komise uvedl přehled životopisných, studijních a 
publikačních údajů Mgr. Jana Stryhala, 2) autor disertační práce přednesl hlavní výsledky 
výzkumu (30 min), 3) následovala presentace oponentních posudků dr. Romanou Beranovou 
a doc. Tomášem Halenkou, 4) školitel doc. Radan Huth stručně komentoval průběh 
doktorského studia Mgr. Jana Stryhala a jeho výzkumných prací na disertaci, 5) Mgr. Jan 
Stryhal podrobně a zasvěceně odpověděl na připomínky a dotazy obou oponentů, 6) proběhla 
poměrně rozsáhlá diskuse autora disertační práce se členy komise a některými hosty, 7) bylo 
provedeno neveřejné zasedání komise s tajným hlasováním ( viz přiložené hlasovací lístky a 
dokument o výsledku hlasování) a 8) stručné sdělení úspěšného výsledku obhajoby disertační 
práce Mgr. Janu Stryhalovi. 

Odborné vystoupení doktoranda, sdělení školitele a oponentů, připomínkový a diskusní 
blok obhajoby této disertační práce dokumentovaly velmi dobrou úroveň průběhu 
postgraduálního studia a výsledků výzkumu Mgr. Jana Stryhala. Autor práce využil pracovní 
zkušenosti z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, dále ze studijních pobytů v Německu a Itálii, 
má velmi dobrou odbornou publikační aktivitu a systematicky pokračuje ve výzkumné 
činnosti. Členové komise a oponenti v diskuzi zdůraznili vysokou odbornou erudici Mgr. Jana 
Stryhala v řešené problematice a zejména metodologickou závažnost v disertaci předložených 
výsledků výzkumu. Stanovené cíle práce byly splněny, její výsledky byly publikovány a mají 
uplatnění zejména v prognostických tématech klimatologie a meteorologie. Autor předložené 
disertační práce zhodnotil rozdíly v zimních průměrných denních polích tlaku v rozsáhlých 
regionech Evropy a severní části Atlantického oceánu v rámci reanalýz stavu atmosféry, zjistil 
rozdíly mezi těmito reanalýzami způsobené volbou klasifikačních metod a jejich vliv na 
validaci klimatických modelů. Dále provedl validaci historických běhů klimatických modelů 
pro vybrané Euro-atlantické oblasti a vyhodnotil změny cirkulace projektované klimatickými 
modely pro oblasti Britských ostrovů a střední Evropy. V úspěšně obhájené disertační práci 
je velmi přesvědčivě ukázáno, že synopticko-klimatické výzkumy musí brát v úvahu citlivost 
a) porovnání reanalýz a validace modelů na volbu klasifikační metody a b) validace modelů

 •

na volbu referenční reanalýzy.

Při neveřejném zasedání sedmičlenné komise pro obhajobu disertační práce Mgr. Jana 
Stryhala proběhla stručná diskuze, po níž následovalo tajné hlasování 7 přítomných členů 
komise, a to s celkovým výsledkem „prospěl".
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