Zápis z obhajoby disertačnípráce RNDr. Moniky Cahynové ,,The influence of longterm changes of atmospheric circulation on observed trends of surface climatic elemenls
in the Czech Republic and Europe.. (Vliv dlouhodobých změn atmosférické cirkulace na
pozorované trendy přízemních k|imatických prvků v ČR a Evropě)
Na úvod obhajoby představil předseda komise kandidátku. Bylo konstatováno, Že se
o zcela mimořádnou mladou vědeckou pracovnici, která byla hlavní autorkou čtyř
článkůpublikovaných v prestižních mezinárodních časopisech s impakt.faktorem. Vedle toho
se aktivně zúčastnilacelkem 20 vědeckých konferencí, většinou u zahran1ěí. Výrazně se
zapoji|a rovněž do mezínátodního projektu COST 733'
Autorka představila přehledným způsobem metodiku a hlavní výsledky své práce. Na
závěr před|oŽila diskuzi poznatků a souhrn nejdůležitějšíchvýsledků. Veškeréprezentované
výsledky prošly jtž náročným recenznim řízenim v mezinárodních časopisech. Prezentace
práce byla dobře strukturována a logicky rozvržena, Autorka prokázala znaěný přehled ve
zkoumané tématice a přesvědčila komisi o hlubokých znalostech problematiky změn
atmosférické cirkulace a časových trendů klimatických prvků.
Následně byla diskutována následující témata a otázky:
Lze uvažované synoptické typy rozdělit do určitých skupin? Jaká je variabilita výsledků
vzhledem ke kvalitě vstupních dat a volbě metod zpracování? Lze zdůvodnit, proč se
podzimní období vymyká z celkových vývojových trendů klimatických prvků? JaLé
;sou
principiálni rozdí|y mezl užitými klasifikacemi cirkulace? Jakou roli hraje směr advekce a
změny její četnosti v klimatických trendech? Lze pozorovat rozdi| v trendech v závislosti
na
nadmořské výšce stanic?
Na otázky od členůkomise i zpléna reagovala kandidátka velmi fundovaně a přesvědčila
komisi o výborných znalostech problematiky.
Výsledky hlasování by|y zce|a jednoznačné,pŤ1čemžbylo konstatováno' že zpracování
disertačních prací v předloŽené formě (úvod do problematiky a publikovan é práce) bude na
jedná

katedře nadále podporováno.
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