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Před|oŽená disertačnípráce je věnována prob|ematice ana|ýzy d|ouhodobých změn atmosférické
cirku|ace a jejich vlivu na změny vybraných klimatických charakteristik v regionu CR a Evropy. K tomu

.sué

práci zejména'vyúŽívá k|asifikaci a studium chování tzv' cirku|ačních typů a jejich
..Harmonisation
and
souvis|ostmi s vybranými meteoro|ogickými prvky, coŽ je součástíaktivity coST733
a
jíŽ
pracoviště
ško|ite|e
se účastníi
App|ications of Weather Type C|assifications for European Regions'',
autorka ue

šŘo|itel sám. Důraz je kladen na ana|ýzu a zhodnocení moŽných vazeb na změnu k|imatu.

Disertační práce Moniky Cahynové je č|eněna ved|e Úvodu a Záuéru na deset částí.V Úvodu
jasně formuluje jednotlivé
autorka představuje souvis|osti vedoucí ke studiu dané prob|ematiky a stručně a
cíle práce' RovnbŽ zde seznamuje se strukturou práce a poskytuje stručný úvod do problematiky
je
k|asifikace atmosférickécirku|ace. Zde je na místě poznámka, Že před|oŽená práce o 150 stránkách
jejího
ško|itele (5
zvětší části (část 2aŽ6, B1 str.) soubor pub|ikovaných prací autorky za spoluautorství
před|oŽení
disertace
doktorské
způsob
Tento
praci, ztoho 3 ve významných časopisech oboru s |F).
samozřejmě dok|ádá to, Že autorka je schopna pub|ikovat v oboru a Že se dobře orientuje v řešené
problematice, jiŽ ne tak zřejmě ovšem celkový a širšípřehled kontextu v oboru, neboť tento formát práce
neposkytuje systematický, uce|ený a přeh|edný výk|ad dané prob|ematiky, jak tomu je u samostatné
monografické kompozice disertační práce. Tento nedostatek ovšem autorka v souladu s předpisy zčásti
of atmospheric circu|ation and
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,,naprávi|a.. úvodem do prob|ematiky v rámci Úvodu
výsledků aana|ýz, které rozvíjí
nepub|ikovaných
částí
da|ších
Přidáním
12
str.).
its use in c|imate research,
práce (1'3

některé směry naznačené v zač|eněných č|áncích (části 2 aŽ 6), se autorka drŽí zvolené formy' jejich
formát je větŠinou opět spíšepodobný formátu č|ánku či jeho části, patrně se jedná o části da|šíchjiŽ

připravovaných či zas|aných článků. K ucelené formě ce|é práce nakonec přispívá podrobné shrnutí závěrů
a diskuse k jednot|ivým částem a konečnézhodnocení přínosu práce.

v Časti 2, tedy článku Cahynová M., Huth R. (2007a): Trendy v ka|endáři povětrnostních situací
nuÚlČHuÚ v období 1946_2002 _ přek|ad z češtiny- Trends in the HM| [Czech, former|y Czechos|ovak]

subjective classification of synoptic types in the period 1946_2002' Meteoro|ogické zprávy (Meteoro|ogica|
za období
autt,etin1 60'' 175-182, jsou diskutovány trendy v tzv. Brádkově k|asifikaci synoptických situací
moŽnosti
vysvět|ením
1946-2ó02' V rámci diskuse různých změn trendů přichází autoři článku s
jisté
nehomogenit v k|asifikaci, coŽ vzh|edem k subjektivnosti k|asifikace je jistě oprávněný argument, a|e
pochybnósti o metodě detekce či její interpretaci vyvo|ávají identifikované body z|omu V roce 1947,1949 a

1997 (vzh|edem kuvaŽovanému období 1946-2002)' otázce nehomogenit je věnována rovněŽ ana|ýza
v Časti 3 (Cahynová M., Huth R., 2007b: Short note on inhomogeneities in the Hess-Brezowsky catalogue
of circulation types. Meteoro|ogický časopis (Meteoro|ogica| Journal) 10'' 171_174.), kde je rozebrána
situace v dalšísubjektivní k|asifikaci- často pouŽívané Hess.Brezowského k|asifikaci. V Cásti 4 (Cahynová
M., Huth R., 2009a: Enhanced lifetime of atmospheric circulation types over Europe: fact or fiction? Tellus
61A:407416) představují autoři metody klasifikace pouŽité a ana|yzované v rámci aktivity CoST733 spo|u
s ana|ýzou déiky výskytu jednot|ivých typů. Čast s (Cahynová M., Huth R., 2009b: Changes of atmospheric
circulation in central Europe and their influence on climatic trends in the Czech Republic, Theoretical and
App|ied C|imato|ogy 96: 57_68) dává do souvis|osti změny v cirkulačníchtypech a trendy vybraných

I
k|imatických charakteristik pro Ceskou repub|iku. Zde se do jisté miry ana|ýza cirku|ačních typů překrývá
s Cástí 2 věnované Brádkově k|asifikaci, která je zde a|e nově porovnána s k|asifikací Hess-Brezowského a
rovněŽ je zde studován v|iv změn v četnosti výskytu a dé|ce obdobíjednot|ivých typů či jejich skupin obou
k|asifikací na k|imatické řady vybraných k|imatických prvků některých stanic vČR proobdobí 1961-1998.

Čast o (Cahynová M., Huth R. (2010): Circu|aiion vs. c|imatic changes over the Czech Repub|ic: A
comprehensive study based on the COST733 database of atmospheric circulation classifications. Physics
and Chemistry of the Earth 35: 422428) rozšiřuje podstatně ana|ýzu z předchozí části na ce|ý soubor
k|asifikací soustředěných v rámci aktivity coST733. v Časti 7 (7 str') nazvané ,,Seasona| trends in the
frequency of atmospheric circu|ation types in European regions (1961-2000)..autorka doplňuje výs|edky
předchozí pub|ikované části o ana|ýzu a srovnánÍ cirku|ačníchk|asifikací aktivity coST733 na všech
regionech v rámci této aktivity ana|yzovaných. V rámci Časti a (6 str.) s názvem ,,"Skill" of circu|ation
c|assifications to reproduce dai|y c|imatic variabi|ity.. se autorka snaŽí kvantifikovat schopnost cirku|ační
k|asifikace roztřídit situace i s oh|edem na da|Šík|imatické charakteristiky. Tato studie by d|e mého názoru
mě|a předcházetana|ýzám vazeb změn cirku|ačních typů a trendů klimatických prvků. Část g (3 str') pod
názvem ,,Seasona| c|imatic variabiIity and trends at European stations (1961-2000).. popisuje da|šíana|ýzy
dat vybraných evropských stanic pouŽitých v Cásti 8 a poskytuje souhrnou informaci o jejich |ineárních

trendech a hodnoty změn v uvedeném období spo|u s informací o směrodatné odchylce, Tato část neřeší
prob|ematiku k|asifikace cirkuIačních typů, ale je zde zřejmě zařazenajako úvod knás|edujíci Časti 10 (1o
str.) s názvem ,,Links between circu|ation and c|imatic trends in Europe.., která rozšiřuje ana|ýzu z Části 6
na ce|ou Evropu, resp. k výs|edkům Časti z přidává ana|ýzu spojení změn či trendů cirku|ace se změnami
či trendy k|imatických charakteristik. Jak jiŽ by|o dříve zmíněno, k uce|enou formě ce|é práce přispívá
předpos|ední Cást 11 (10 str.), která poskytuje podrobné shrnutí závěrů a diskuse k jednot|ivým částem,
zde jiŽ v |ogickém uspořádání cirku|ace a její trendy, schopnost třídění s ohledem na k|imatické prvky,
sezÓnní změny a trendy na stanicích a konečně v|iv změn v cirku|aci na změny či trendy k|imatických
charakteristik' V Závěru je práce zakončena shrnutím obsahu práce a stručným zhodnocením jejího
ořínosu.
S formátem práce, jak jsem jiŽ naznači|, se vnitřně úp|ně neztotoŽňuji, a|e je mi zřejmé, Že předpisy
tento formát nejen umoŽňují, a|e dokonce patrně i preferují' Dovedu si to dobře představit v případě
vzájemně souvisejících průřezových č|ánků pokrývajících ŠirŠí
spektrum prob|ematiky oboru, v tomto
případě doce|a Úzce zaměřených č|ánkůnegativně působípři četbě práce několikeré opakování některých
částí,občas i dos|ovné. Vysoké ocenění si a|e zas|ouŽí podrobné shrnutí výs|edků zahrnutých pub|ikací či
da|šíchčástí,které je doce|a obsáh|é, a|e věcné a jasné' Jakko|i by se moh|o u recenzovaných č|ánkůzdát,
Že není co oponovat, jak ukáza|a jiŽ výše uvedená poznámka týkajícíse Části 2 (body z|omů), některá
prob|ematická místa se na|ézt mohou, byť by moh|o někdy jít o nepochopení v důs|edku většíhoodstupu

od řešené prob|ematiky. Ktéto poznámce se dá|e nabízíotázka přesnosti určenítakového bodu, tj' zda
v Tab. 2,2, resp, 2'3 |ze většinu z|omů s ohledem na přesnost metody přiřadit k jedné personá|nÍ změně.
V prácijsem rovněŽ nikde nezaznamena| diskusi moŽného v|ivu transformace vzduchu v rámci typu, a tedy
ne|ineárního v|ivu dé|ky výskytu na klimatické charakteristiky, coŽ by zřejmě moh|o hrát roli v případě
h|edání souvis|ostí mezi změnami cirku|ace a k|imatickými parametry. Pokud jde o neexistenci trendu
v době trvání u objektivních k|asifikací, většina prezentovaných výs|edků ukazuje pouze celkové hodnoty,
a|e niko|iv jednotlivé typy. P|atí to i pro všechny k|asifikované typy? Mimochodem, by|o by moŽné vzh|edem
k variabi|itě dé|ek trvání jednot|ivých typů, jejich frekvenci a přesnosti určovánídoby trvání ve dnech
statisticky významný trend najít?

V práci jsem nenaŠe| Žádné da|Šípodstatné věcné chyby, některé formá|nÍ vady jsou a|e při čtení
na obtíŽ. Autorka často píšeo trendu, a|e prezentované a diskutované hodnoty (jednotky) odpovídajíspíše
změně za určitéobdobí, coŽ si lze místy v textu domys|et. Pokud je to a|e v popisu obrázku, navíc s tím, Že
je uvedeno ve fyziká|ních jednotkách (obr. 5.7, diskuse k Obr. 6.3), pak se jiŽ určitě jedná o záuadu,
V|egendě obr.7'2,7.3 se mIuví o 9 typech, a|e vobrázcích samotných není zřejmé, ktený je kteý, kdyŽ
pominu skutečnost' Že se vjednom případě jedná pouze o B typů a vjednom o ,10, jak se nakonec
i

dovídáme z diskuse v textu ,,''. (or c|ose number).''... Na obr. 8'2 jsou zřejmě prohozeny pane|y s výs|edky
na stanicích s pane|y výs|edků z k|asifikací' resp. popis v |egendě k obrázku. Podobně si autorka p|ete
pravou a levou stranu na obr' 10.2. TěŽko |ze rozumět popisu vertiká|níosy (ednotkám?) na obr. 9'2 b).
Graficky je práce ve|mi pěkně provedena, je ve|mi rozsáh|á, a|e věcná, obsahuje značnémnoŽství
informací, byť některé tam, s oh|edem na formát práce, jsou vícekrát. Práce je v ang|ičtině, coŽ můŽe být
povaŽováno za přednost, i kdyŽ se tím ovŠem autorka jistě vyhnula mnoha úska|íms přek|ady někteých

termínů.Jazykovou stránku práce v angličtině nehodnotím, a|e v zásadě je text srozumite|ný
čite|ný, Žádné zřejmé jazykové chyby či většíchpřek|epů jsem si nevšim|.

a

dobře

Závěrem konstatuji, Že uvedené připomínky pří|iš nesniŽují vysokou kva|itu této disertačnípráce,
která dle mého názoru sp|ňuje všechny poŽadavky na disertační práci, a proto doporučuji předloŽenou
práci RNDr. Moniky Cahynové přijmout k obhajobě.
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