
Oponentský posudek na doktorskou disertační práci Mgr. Hynka 
Bednáře s názvem „Podobnosti chaotického chování Lorenzova 05 

modelu a modelů ECMWF“ 

Účelem práce je, jak uvádí Studijní informační systém UK, „posouzení chaotických 
vlastností atmosférických procesů. Zvláštní pozornost by měla být v této problematice 
věnována otázce prediktability. K problematice je možno přistoupit jak formou analýzy 
nízko-dimenzionálních (toy) modelů atmosférických procesů, tak i prostřednictví výstupů 
komplexnějších modelů“. Tedy relativně značně obecná formulace problému, problému, který 
souvisí s obecnou teorií dynamických systémů, zvláště pak s otázkou prediktability. 
Z hlediska meteorologie skutečně aktuální problém, který zajímá na jedné straně odborníky, 
na straně druhé laickou veřejnost.  

Vlastní práce uvádí již konkrétní dva cíle, o kterých předpokládám, že toto upřesnění 
bylo provedeno během řešení doktorského studia:  

1) nalezení počtu proměnných, jejich počáteční hodnoty a způsob výpočtu křivky 
prediktability Lorenzova modelu z roku 2005, které by co nejblíže popisovali tuto 
křivku modelu ECMWF; 

2) korigovat parametry určené z hypotéz (KH, LH, OH) aproximujících KP MEC a tím 
odhadnout největší Ljapunovův exponent, modelovou chybu a limitní hodnotu KP 
MEC a nalézt hypotézy, které korigované parametry nejlépe popisují. 
 
V úvodu práce jsou naznačeny problémy, resp. otázky studované problematiky, 

především ve vztahu s numerickou předpovědí počasí. Referativní je charakter kapitoly 
následující a je označena jako teoretická část. Zde jsou především popsány základy modelů, 
které disertant užívá ve své práci, kterými jsou zobecněný Lorenzův model z roku 2005 a 
numerické předpovědní modely.  V dalších paragrafech jsou popsány hypotézy pro popis 
křivky prediktability, včetně jejich předností, resp. nedostatků. 

Vlastní výsledky disertantovy práce se nacházejí v kapitole druhé. Nejprve jsou 
popsány metody určení křivky prediktability a to jak pro Lorenzův model, tak model 
Evropského centra pro střednědobou předpověď. Následovalo zřejmě implicitní nepřeberné 
množství výpočtů pro různé modifikace modelu, různé hodnoty parametrů jakými jsou počet 
neznámých, počáteční podmínky apod.  Vliv jednotlivých těchto parametrů je podrobně 
diskutován a jsou vybrány takové parametry, pro které je nejlepší shoda obou křivek.   

V další části této kapitoly je nalézt nejvhodnější aproximace křivek prediktability pro 
oba modely určené z užitých hypotéz, včetně nejpřesnějšího odhadu Ljapunova exponentu. 
Kapitola končí skutečně podrobnou diskusí.      

K práci bych si dovolil učinit několik připomínek a otázek. Začal bych  formou práce. 
V ní zde nalézt množství různých parametrů, počátečních hodnot proměnných a další. Ty 
základní jsou uvedeny v seznamu použitých zkratek, avšak mnohé další čtenář postrádá, není-
li nadán fenomenální pamětí a je nucen se pokoušet je nalézt v předchozích kapitolách, čímž 



se ztrácí v logice práce. Možná, že by pro čtenářovo ulehčení bylo vhodné i uvést některé ne 
příliš běžné definice, jak tomu bývá v čistě matematických pracích.  Mohu např. uvést 
veličinu L – rovnice (1.1.6), kterou mimochodem Lorenz ve své práci označuje písmenem K. 
Zdá se, že pro různé její hodnoty dostáváme různé modely.  

Pro diskusi navrhuji následující dotazy: 

Jak by bylo možné interpretovat parametr L. 

Rovnice (1.1.6) lze charakterizovat jako zobecnění původního Lorenzova modelu ze 
tří proměnných na N proměnných. Je nějaký důvod, proč je uvažován právě takový typ 
kvadratické nelinearity (kromě skutečnosti, že nejrůznější metody odvozování N-S rovnic 
jsou vyšší řády aproximace zanedbávány) a nejsou studovány např. nelinearity kubické. 

Pro výpočet křivky je užita numerická Rungeova-Kuttova metoda 4. řádu.  Otázkou je, 
zda aplikace této metody na model byla verifikována ve smyslu teorie popsané např. 
Oberkampfem (Oberkampf , W. L., Trucano T. G., Hirsch Ch.(2004): Verification, validation, 
and predictive cability in computational engeneering and physics, Appl. Mech. Rev., vol. 57, 
no. 5). Nedostatky v aplikaci numerické metody totiž mohou vnést do řešení chyby, které pak 
mohou ovlivnit následné závěry.   

V závěru prvé části druhé kapitoly je konstatováno, že neshoda v období 1986 až 1988 
je v důsledku nepřesným popisem atmosférické dynamiky modelem ECMWF. Jsou k tomu 
objektivní důvody? 

Na závěr bych položil otázku snad obecnějšího, snad laického charakteru. Zda by bylo 
možné alespoň zcela přibližně se z výsledků pokusit obecně naznačit odhad věrohodnosti 
předpovědí počasí. 

Závěr 

Posuzovaná disertační práce je věnována velmi aktuálnímu a doposud málo 
sledovanému problému schopnosti predikatability modelů pro předpověď počasí. Mgr. Hynku 
Bednáři se podařilo úspěšně splnit oba cíle, které jsou vytyčeny v práci a tedy obecně i 
původně navržený účel práce. Tím prokázal schopnost samostatně řešit vědecký problém, 
potvrdil schopnosti k samostatné tvořivé práci a dosáhl původních vědeckých poznatků. 
Z uvedených důvodů se domnívám, že práce splňuje všechny požadavky kladené na 
doktorskou disertaci a lze ji přijmout k obhajobě a posoudit ji jako práci disertační.  
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