
Vyjádření školitele k diplomové práci Bc. Zuzany Kupčihové 
 „Variability of the Brewer-Dobson Circulation“.

Základním tématem předložené diplomové práce je proměnlivost Brewer-Dobsonovy cirkulace 
(BDC) v období 1979-2010. Práce se konkrétně zabývá analýzou vybraných proměnných modelo-
vých simulací kanadského modelu CMAM30-Ext. Zonálně průměrované časové řady těchto prvků 
jsou studovány analýzou empirických ortogonálních funkcí EOF. Práce se skládá ze tří kapitol dopl-
něných úvodem, diskuzí a shrnujícím závěrem. 

První kapitola je věnována úvodu do tématu dynamiky a cirkulace střední atmosféry. Popsány jsou 
některé módy variability a popis je doplněn ilustrací souvisejících dat. Autorka v této části vhodně 
zmiňuje i roli vlnových pohybů a jejich význam pro střední atmosféru. Dále je popsána Brewer-
-Dobsonova cirkulace, mechanismus jejího vzniku, způsoby analýzy a relevantní proměnné. Tato 
část dobře popisuje, co je předmětem studia předložené diplomové práce. 

V následující kapitole diplomové práce jsou popsána analyzovaná data a aplikované metody. Au-
torka v práci analyzuje výstupy kanadského modelu CMAM30-Ext, kterému je věnována samostat-
ná podkapitola. Ukázána je základní modelová klimatologie a je provedeno základní srovnání s 
pozorovanými daty. V navazují části jsou popsány aplikované metody, tj. zejména analýza empiric-
kých ortogonálních funkcí EOF.

Třetí kapitola představuje výsledky analýzy stáří vzduchu (AoA), residuální cirkulace, teploty a zo-
nálních větrů. Všechny tyto prvky jsou studovány ve formě zonálních průměrů. Výsledky velmi 
dobře ilustrují sezónní proměny cirkulace ve střední atmosféře, které jsou v souladu s aktuálními 
poznatky. Krom toho výsledky poukazují na vliv vybraných oscilací jako je 11-letý sluneční cyklus 
a kvazi-bienální oscilace. Autorka získané poznatky shrnuje ve čtvrté kapitole, kde jsou výsledky 
diskutovány také v kontextu studií publikovaných v posledních letech v mezinárodních vědeckých 
časopisech. 
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Odbornou úroveň práce hodnotím jako velmi dobrou. Věcné a tiskové chyby se v práci téměř nevyskytují. 
Výsledky práce z části potvrzují známé mechanismy a z části přináší nové poznatky o dynamice střední 
atmosféry. Získané poznatky jsou diskutovány v kontextu relevantních odborných studií. Rozsah práce 
je standardní a její grafická úprava je na velmi dobré úrovni. Práce je psána v angličtině rovněž na velmi 
dobré úrovni. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. K diskuzi navrhuji  
následující témata: 

•	 V práci je ilustrováno jen základní srovnání modelových výstupů a pozorovaných dat. Jaké jsou 
výsledky podrobnějšího srovnání modelových běhů a dalších dat jako jsou reanalýzy? Jsou v tomto 
směru dostupné nějaké odborné studie?

•	 Analýza je soustředěna jen na zonální průměry. Jakou podobu by mohla mít longitudinální variabi-
lita BDC? Jsou v tomto směru dostupné nějaké odborné studie?

•	 Jak by se dal vysvětlit detekovaný vývoj AoA PC1 před rokem 1988?
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