
Vyjádření vedoucího 
k diplomové práci Ondřeje Lhotky 

„Rozbor sekulární teplotní řady meteorologické observatoře  
Milešovka (1905 – 2010) 

 
Milešovka je nejen v měřítku ČR, ale i v měřítku mezinárodním významná 
meteorologická stanice neovlivněná klimatickou anomálií velkého města., je to 
referenční stanice Globálního klimatického pozorovacího systému. Komplex 
pozorování za prvních 90 let její činnosti je základem obsáhlé monografie R. 
Brázdila, J. Štekla a dalších. Ambiciózním cílem diplomové práce je rozšířit a 
doplnit tu část zmíněné monografie, která se zabývá teplotou vzduchu, a to 
s využitím dalších 15 let pozorování, následujících po  90-letém období  
zpracovaném  v monografii. Ale jde i o rozšíření tématické, o získání 
charakteristik klimatu, které v monografii stanoveny nebyly.  
 
Mám za to, že cíle práce byly dosaženy. Práce zejména prokázala, že trend 
otplování i po období zpracovaném Brázdilem, Šteklem a kol. pokračoval a že 
tempo růstu teploty vzduchu v posledních 15 letech se oproti předchozímu 
období zvýšilo. Práce přinesla nové poznatky o trvání otevřených intervalů 
teploty vzduchu (méně než 0 °C, více než 5 a více než 10 °C – jde o denní 
průměry). Ověřila např. novou charakteristiku, kterou diplomant nazývá index 
koncentrace chladných dní (myslím, že lepší by byl stručnější název index 
koncentrace mrazu).  
 
Hodně úsilí věnoval diplomant tzv. singularitám a studiu „subsezonních 
anomálií teploty“, což nepřineslo příliš přesvědčivé výsledky, ale to není výtka, 
pokusy se mají dělat a je nasnadě, že někdy nevyjdou podle očekávání. 
 
Velmi zajímavá je ta část práce, která se zabývá  absolutními extrémy teploty, 
které se vyskytly v jednotlivých dnech roku, tedy v souboru všech 1. lednů, 2. 
lednů atd. Na toto téma připravujeme s diplomantem společný článek, nejspíš do 
časopisu Meteorologické zprávy.  
 
Diplomová práce O. Lhotky nepochybně obohacuje dosavadní poznatky o 
teplotních poměrech Milešovky a představuje i přínos k metodám analýzy 
meteorologických pozorování.  Co víc lze od diplomové práce očekávat?  Práci 
hodnotím jako výbornou.  
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