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Předložená diplomová práce je věnována problematice variability jednoho ze základních fenoménu 

dynamiky stratosféry, Brewer-Dobsonovy cirkulace, zejména z pohledu jejich vývoje a trendů v za 

období 1979 až 2010. K tomu autorka ve své práci využívá zejména výsledků simulací kanadského 

modelu CMAM30-Ext. Diplomová práce Zuzany Kupčihové o 60 stranách plus seznamy zkratek a 

příloha s dalšími obrázky, celkem tedy 88 stránek, obsahuje vedle Úvodu a závěrečného Souhrnu tři 

kapitoly. V úvodním Introduction autor seznamuje s motivací a strukturou práce a stanovuje hlavní 

cíle této práce. Práce je psaná v anglickém jazyce a její úroveň je na přijatelné úrovni. Občasné 

překlepy a chyby jsou v rámci rozsahu práce zanedbatelné. 

První část, Theory, celkem obsáhle popisuje podmínky ve střední atmosféře. Dále obsahuje velice 

detailní popis (mechanismy vzniku, současné poznatky a možné způsoby průzkumu) Brewer-

Dobsonovy cirkulace, která je velice zásadní pro dynamiku střední atmosféry a pro meridionální 

transport různých prvků do polárních oblastí. Zde bych podotkl, že ačkoliv je zvykem ve vědeckých 

kruzích uvádět výšku v hPa, nebylo by na škodu v obrázcích a také občas v textu zmínit i reálnou 

výšku v km. Pomohlo by to k lepší orientaci ve výsledcích pro širší okruh zájemců. Diagnostika pomocí 

Age of Air (AOA) je v současnosti široce používána, ale skrývá v sobě několik problémů, zejména ve 

výpočtu této veličiny. To by mělo být aspoň ve stručnosti diskutováno.  

Kap. 2 popisuje použitá data a metody v rámci této diplomové práce. Popis jednotlivých typů modelů 

každopádně přispívá ke srozumitelnosti výkladu výsledků. Téměř všechny výsledky jsou z dat 

kanadského modelu. I přesto, že data z modelu jsou velice spolehlivá, doporučoval bych porovnat 

aspoň nějaké výsledky s pozorovanými daty (hlavně teploty) nebo s reanalyzovanými daty. Toto 

srovnání by poskytlo další pohled na spolehlivost výsledků uváděných v této práci. Použitá metoda 

pomocí EOF je velice účinná a spolehlivá. Nicméně interpretace výsledků pouze na základě této 

metody je někdy ne úplně intuitivní a pomohlo by někdy ukázat i výsledky pouze lineárního trendu 

pro porovnání. 

V Kap. 3 autorka ukazuje hlavní výsledky své práce pro AOA, teplotu, residuální cirkulací a zonální 

vítr. Analýza AOA skvěle ukazuje základní rysy chování dynamiky střední atmosféry v jednotlivých 

měsících a myslím, že velice přispívá k pochopení později ukázaných výsledků. I když autorka správně 

konstatuje, že vysvětlení změny trendu AOA po roce 1988 není cílem této práce, mohla by aspoň 

drobně naznačit možné příčiny. Použití výsledků pro 100-0.01 hPa je dobře akceptovatelné, ale musí 

být v analýze výsledků v potaz, že i podle obr 4.2 a 4.4 nejsou výsledky obzvláště pro vyšší EOF 

totožné zvláště co se týče amplitudy. Analýza residuální cirkulace společně s výpočtem proudové 

funkce vhodně doplňuje celkový popis chování dynamiky střední atmosféry. Také výsledky analýzy 

vysoké větve Brewer-Dobsonovy cirkulace je v souladu s obecně známými poznatky o této cirkulaci. 

Následujícím parametrem, který je v této kapitole analyzován, je teplota. Výsledky ročních a 

měsíčních dat ukazují velký vliv 11-ti letého slunečního cyklu na variabilitu teploty, což potvrzuje 

výsledky posledních studií. Mohla by autorka podrobněji vysvětlit, proč je pozorován negativní trend i 

v mezosféře pro roční a měsíční data s odečtením sezónního cyklu, zatímco pro měsíční data bez 

úpravy sezónního cyklu se objeví občas i kladný trend (mezosféra severní polárních oblastí). 



Posledním parametrem, který je zde analyzován, je zonální vítr. Tento parametr je velmi důležitý 

hlavně díky tomu, že velmi ovlivňuje šíření vln v celé střední atmosféře. Výsledky analýzy velmi dobře 

ilustrují jeden z hlavních fenoménu QBO. 

Závěrečná diskuze a shrnutí přinášejí důležité a velmi přínosné srovnání s dalšími světovými výsledky. 

Rozsáhlá příloha s obrázky také velmi pomáhá k objasnění některých výsledků zmíněných v textu.  

Ačkoliv výsledky přinášejí poměrně podrobný pohled na dynamiku střední atmosféry, používá se 

pouze zonální průměr. Bylo by zajímavé aspoň stručně prozkoumat trendy a chování pro každý 

gridový bod pro několik tlakových hladin. Přineslo by to mnohem komplexnější pohled na střední 

atmosféru. Dále bych doporučoval srovnat výsledky s více než jednou reanalýzou, jelikož každá z nich 

má určité problémy. Také třeba pro teplotu by se mohlo srovnat v nižších vrstvách výsledky srovnat 

se satelitními pozorováními.  

Přes výše zmíněné připomínky a otázky je práce kvalitně zpracována a autorka ukázala schopnost 

zpracovávat velké množství dat a také je analyzovat. Proto doporučuji po stručné diskuzi mých otázek 

tuto diplomovou práci k obhajobě se známkou výborně. 
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