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Oponentní posudek 
bakalářské práce Jana Stryhala 

„Dlouhodobé trendy rychlosti větru v Čechách“ 
 

Předložená práce zkoumá trendy rychlosti větru na základě větroměrných dat ze dvou 
meteorologických stanic a jedné série aerologických měření. Práce obsahuje 48 stran textu a 2 
přílohy a je smysluplně členěna do šesti hlavních kapitol.  
 
Práce je zřetelně zacílena na řešenou problematiku již od úvodní kapitoly, přičemž autor 
velmi zdařile bere v úvahu poznatky publikované v odborné literatuře a vytváří si tím jasný 
základ a opodstatnění pro své metodické postupy, myšlenky a interpretaci výsledků. V úvodní 
části se autor zabývá mj. změnami poměrů mezi cyklonalitou a anticyklonalitou a jejich 
vlivem na proudění. Ve třetí kapitole jsou vedle použitých metod popsány zkoumané řady 
větroměrných dat, které jsou dále podrobeny kontrole testem homogenity. Autor k této 
důležité a poněkud nevděčné části přistoupil velmi svědomitě, když měl vedle statistických 
metod na zřeteli i doložené historie měření s jejich problémy. Stěžejní kapitola 4.3 je 
věnována samotným změnám rychlosti větru. Vedle kolísání ročních průměrů si autor všímá 
změn mezi průměry v jednotlivých termínech na Milešovce a tyto změny následně statisticky 
identifikuje. Dále jsou v sezónách zkoumány trendy průměrných maxim, minim a absolutních 
maxim. Detailní analýzy rozložení trendů během roku jsou popsány pomocí klouzavých 
60denních období. Zejména tato část umožňuje nahlédnout podrobněji do povahy změn ve 
vzdušném proudění. V kapitole diskuze jsou kriticky zhodnoceny výsledky vzhledem 
k možnostem použitých dat a dále se zde autor zamýšlí nad příčinami charakteru zjištěných 
poznatků, přičemž využívá i publikovaná zjištění jiných autorů. V závěru se opět autor pouští 
do přísné sebekritiky a stručně shrnuje hlavní výsledky. 
 
Uchopit téma trendů rychlosti větru znamená značnou odvahu, protože vypořádat se se všemi 
relevantními vlivy a pečlivě vybrat a zhodnotit datový soubor tak, aby výsledky mohly být 
brány seriózně je v tomto případě velice nesnadné, pracné a vyžaduje hlubší porozumění jak 
samotnému pořizování dat, tak i dalším meteorologickým souvislostem. Autor se tohoto 
úkolu chopil a odvedl výbornou práci. Text je psán odborným jazykem, stručně a výstižně. Po 
metodické stránce nemám žádné výhrady, volba použitých datových souborů je řádně 
zdůvodněna a metody vlastního zpracování považuju za vhodné. Výsledky jsou 
interpretovány zdařile, z práce je cítit, že autor při její tvorbě důkladně přemýšlel. Od úvodu 
má čtenář možnost sledovat autorovi myšlenky, přičemž nejsou zastírány slabiny řešení 
takového tématu vyplývající z povahy problematiky. Autorův kritický přístup k vlastní práci 
je provázen snad celou prací, včetně závěru. Čtenář se asi těžko ubrání dojmu, že trochu méně 
skromnosti by neuškodilo. Celkově hodnotím vlastní přínos autora jako výborný. Po formální 
stránce je práce téměř bez chyb. 
 
Celkový výborný dojem nemůže pokazit pár drobných připomínek a dotazů, které se netýkají 
podstaty práce: 

1. Str. 7 – nenašel jsem v seznamu literatury citovanou publikaci Weber (1997). 
2. Na str. 16 o pořizování a homogenitě dat se píše o mj. o prostorové variabilitě větru 

vlivem proměnlivé drsnosti povrchu. V tomto případě bych doporučoval spíše zmínku 
o blízkých překážkách. Ono to spolu samozřejmě souvisí, ale zmínku o překážkách 
bych uvítal. 

3. Na str. 21 se píše o koeficientu tření. Co se tím myslí? Pokud se jedná o parametr 
drsnosti povrchu, hodilo by se to někde zmínit.  
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4. Na str. 21, odstavec níže bych uvítal zmínku, jakým způsobem se určovala „očekávaná 
rychlost na Milešovce na základě měření ve volné atmosféře“. Podobná poznámka 
platí i pro tvrzení na str. 27, kde se píše o srovnání naměřené a interpolované rychlosti 
na Milešovce. 

5. Závěr – máte nějaký návrh, jak dál pokračovat ve zkoumání trendů rychlosti větru? 
 
Shrnutí: Předloženou bakalářskou práci Jana Stryhala považuju za velmi kvalitní a doporučuju 
ji k obhajobě. Dle mého názoru splňuje, či spíše přesahuje, nároky na bakalářskou práci. 
Navrhuju hodnocení výborně. 
 
 
 
 
V Praze 13.6.2010   Karel Voják /v.r./ 
  
 
 


