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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 

Diplomová práce, tak jak je zadána, se zabývá modelováním cirkulace na exoplanetách. 

K tomu byl využit hydrostatický model mělké vody (dále jen MMV). Ten je ve fyzice atmosféry 

popř. geofyzikální hydrodynamice standardní a dobře probádaný objekt. K numerickému řešení 

bylo přistoupenou na netradiční icosahedrální geodetické síti. Práce jako taková je multioborová 

s přesahy do fyziky atmosféry, astronomie, geofyziky a numerické matematiky. Před diplomanta 

byl tedy postaven nelehký úkol. 

Diplomová práce (dále jen DP) se skládá ze samotného základního textu o 140 stranách a 

dvou příloh o 89 a 69 stranách (celkem tedy 298 stran). Bohužel tyto tři části nejsou téměř vůbec 

vzájemně provázány. V samotném textu je na přílohy pouze jediný odkaz, a to až v kapitole 

„Závěru“ v tom smyslu, že obsahují (rozuměj přílohy) grafy a časový vývoj vybraných veličin.  

Dosti obsáhlé pasáže textu se mnohokrát opakují ať už v samotném hlavním textu práce, 

tak i v jednotlivých přílohách. Například údaje o jedné a téže planetě se v celé práci opakují třeba 

šestkrát nebo sedmkrát. Takové multiplicitní údaje se v podstatě týkají všech planet. Zároveň se 

na mnoha místech práce opakují kupříkladu informace o parametrech a uspořádání MMV, 

zahrnutém forcingu, bezdůvodně se opakují na řadě míst jedny a tytéž rovnice. To značně ztěžuje 

orientaci v textu. K tomu přispívá i nelogické řazení jednotlivých pasáží, abnormálně častý výskyt 

pravopisných chyb, stylistická neobratnost, skutečnost že se v textu prakticky vůbec neodkazuje 

na obrázky. Z některých odstavců není jasné, co je jejich sdělením, nebo si jejich začátek odporuje 

s koncem. Totéž se týká i některých vět. Bohužel z celkové koncepce a uspořádání práce není 

zřejmé, zda jde o faktické chyby nebo jen o neobratné vyjadřování autora. Ve výsledku si pak 

přečtení a posouzení DP a následné sepsání oponentského posudku vyžádalo z časového hlediska 

zhruba pět a půl týdne. 

V dalším textu posudku uvedu jen některé příklady výše zmíněných nedostatků, aniž bych 

si nárokoval podat úplný seznam. Nejprve zmíním některé chyby nebo nepřesnosti charakteru, 

který by se mohl zdát být formální, nicméně některé z nich nejsou v souladu se studijními 

předpisy a jimi předepsanými náležitostmi pro vypracování diplomové práce. Z důvodů 

přehlednosti posudku vyznačím některé jeho části barevně a své otázky směrem k diplomatovi 

nebudu uvozovat uvozovkami.  
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Připomínky, na které neočekávám odpověď: 

1) Práce obsahuje množství zkratek, které ovšem nejsou při prvním výskytu vysvětleny - což 

odporuje doporučené úpravě DP (dále jen DUDP). 

2) Minimum zkratek použitých v textu je uvedeno a vysvětleno na konci práce (DUDP). 

Namátkou vybírám TEM, BDEF, GDFL, RA, REC, PDR. 

3) Jedním a týmž symbolem je označeno (mnohde i bez vysvětlení - α str. 9) několik veličin. 

Například zmíněné α má v rovnici (3) evidentně jiný význam než α str. 65 a v rovnici (17), v 

Jacobiánu na str. 107, na str. 120 pak α značí kontrolní objem. Symbolem p je značen tlak, na 

str. 14 zároveň albedo. Jako R je značena univerzální plynová konstanta (str. 76) a zároveň je 

v jiném smyslu R použito na str. (88). Dále RE označuje poloměr Einsteinova prstence ve 

vztahu (4), ale zároveň jako cituji „plynová konstanta související s tepelnou kapacitou“. 

Velkým P je značen tlak ve vztahu (12) nebo na str. 68, ale i veličina ze vztahu (252) na str. 

124, kde souvisí s numerickým schématem řešení rovnic MMV. Například σ značí 

v meteorologii obvykle vertikální souřadnici (redukovaný tlak). V tomto smyslu tento 

symbol autor používá na str. 71; vztahy (35). Zároveň jako σ značí vlnové číslo str. 103, 

Stefan-Boltzmanovu konstantu (str. 112), ale i úhlovou vzdálenost str. 128 vztah (265). 

Absolutní vorticita η (str. 80) zároveň označuje i geometrickou výšku (str. 99). 

4) S výhradou z bodu 3) souvisí podobná nejednoznačnost, kdy je stejná veličina evidentně 

stejného významu označena různým symbolem. Kupříkladu albedo je značeno jako p (str. 14) 

ale i jako a (str. 112), divergence jako D (str. 70) a zároveň jako δ (str. 81, str. 105). 

Kinetická energie vztažená k jednotce hmoty se v práci označuje jako K (str. 79) a zároveň 

jako E (str. 100); zároveň je na stejné straně použito E k označení celkové energie. 

Univerzální plynová konstanta je značena jako R (str. 68), ale hned na následující stránce 69 

jako ℜ. V DP se vyskytují i případy, kdy se tatáž veličina označuje stejným písmenem, 

někdy však stojatě, jindy kurzivou typicky výška z. 

5) Text DP je znepřehledněn i nedodržením další DUDP, konkrétně požadavku, aby každá 

kapitola začínala na nové stránce uznávám však, že v celkovém kontextu vyznění práce je 

toto detail. 

6) Další záležitost, která je v DP sporná jsou citace, odkazy na literaturu a seznam literatury. 

Podle mého soudu nejsou v souladu s DUDP, která vyžaduje, aby seznam literatury i odkazy 

na ni splňovaly normu ISO 690. Odhlédnu-li od malichernosti trvání na jmenované normě, 
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tak výše uvedené zacházení s referencemi v práci není v žádném případě v souladu ani se 

zvyklostmi v oboru. A to v několika ohledech: 

A) Ten nejzávažnější spočívá v tom, že z citací není zřejmé, k jaké části textu se 

vztahují. Ačkoliv jsou citace nejednotné ve stylu, je typické, že za rozsáhlou částí 

kapitoly nebo kapitolou celou je uvedeno např. „Zdroj: Menou K. & Hausher E. 

2009”. Aby bylo možné posoudit, jak velké pasáže textu jsou vlastně citovány a 

jaké vznikly vlastní úvahou autora, bylo třeba poměrně pracně (viz další body níže) 

dohledávat původní prameny. Poté se ukázalo, že převzaty jsou celé dlouhé 

odstavce DP. Typická je situace, kdy dlouhá pasáž P1 je opsána od autora A1, za ní 

následuje úsek P2 převzatý od autora A2, aniž by však byl autor A2 řádně citován, 

atd. Postup, kdy jsou z literatury přebírány dlouhé úseky, samozřejmě je v principu 

možný a ničemu neodporuje. V předložené práci však jednotlivé části na sebe příliš 

nenavazují a, jak jsem již konstatoval, citace jsou nedostatečně konkrétní. Na 

případ, kdy jsou z literatury přebírány rozsáhlé pasáže pamatuje DUDP a 

doporučuje takové pasáže vymezit uvozovkami nebo jinak řádně vyznačit. Tímto 

přístupem k práci s literaturou by se pak vysvětlovaly mj. mé výhrady 3) a 4) ke 

značení proměnných, kdy diplomant vesměs ponechal značení tak, jak bylo 

publikováno v původních zdrojích.  

B) V některých případech mají citace tvar „Jaké bude Počasí? Praha 1987“ (cituji 

s chybami autora, str. 72), tzn. bez uvedení autora/ů publikace.  

C) V jiných případech jsou původní názvy publikací citovány v překladu do češtiny, 

aniž by však překlady těchto prací existovaly. Například na str. 71 se uvádí: 

„Zdrojem normalizovaných rovnic v p-systému ve sférických souřadnicích je 

(Menou K. & Rausher E. 2009 - Atmosférický model horkých Jupiterů), …“ 

D) Poněkud volně je zacházeno s citacemi prací více autorů, konkrétně pokud se uvádí 

zkratka et al. Na některých místech jsou buď et nebo al. (nebo oboje zároveň) 

psáno se velkým počátečním písmenem. To pak vytváří mylné zdání, že 

spoluautorem publikaci byl člověk jménem Et Al nebo Al. Typicky má taková 

citace podobu „Zdroj: Majeau C. Et Al. 2012“ (viz str. 54). Analogická je pak i 

situace v seznamu literatury na konci DP. 

E) Poměrně hojně jsou používány citace ve tvaru odkazu nějakou na internetovou 

stránku. Nepopírám, že v některých případech mohou být opodstatněné (pokud se 
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citují například oficiální stránky NASA, NOAA apod.). Ovšem citovat v odborné 

práci, jakou by DP měla být, populárně naučné zdroje weby (kupříkladu str. 35 

„Zdroj: vzdalenesvety.cz“) nepovažuji za vhodné. Některé internetové odkazy 

v průběhu posuzování DP nebyly funkční (např. str. 76 „Zdroj: 

www.ufa.cas.cz/html/meteo/slovnik_10/VYKLAD/T_vyklad.htm“). 

F) Na některé monografie je mylně odkazováno jako na články; str. 89: „Řešení je 

popsáno v článcích (Holton 2004, Andrews et al. 1987)“. Vzniká tedy otázka, zda 

student tyto publikace měl alespoň v ruce nebo jde o sekundární (převzaté) citace. 

G) Za nestandardní mám i odkazování se na vysokoškolské přednášky nebo poznámky 

k nim. Například str. 106: „Zdroj: … přednáška klasická elektrodynamika“. 

Relevanci takových citací považuji za nulovou. 

H) Další nerelevantní odkaz je uveden na str. 68: „Zdroj: (Kataria et al. 2011)“, který 

má být zdrojem poměrně důležité pasáže – rovnic dynamického jádra určitého 

modelu. Ve skutečnosti je zdroj představován konferenčním abstraktem, který 

žádné rovnice neobsahuje.  

I) Samotné odkazy na prameny na konci DP (nazvané anglicky „8. References“) jsou 

rozděleny na části pojmenované „Přednášky, Vědecké články, Webové servery 

a stránky“. Vyjádřím se k prostřední části. Samotný soupis těchto zdrojů je 

nejednotný, články jsou uváděny vesměs bez názvů, výčet autorů je nejednotný 

(někdy jsou uváděni všichni; např. tři, jindy dva následované et al., jindy jeden 

autor následovaný et al.). Odkazy na časopisy jsou také nejednotné; na jeden 

a tentýž časopis je odkazováno někde plným názvem, jinde zkratkou. V několika 

případech je odkazováno na neexistující časopis, konkrétně pod zkratkou „AMS“ – 

např. v odkazu „Delworth T.L. et al. 2006, AMS, 19, 643–674, doi: JCLI3629.1“. 

Až po delším pátrání jsem zjistil, že se pod tímto odkazem ukrývá článek v Journal 

of Climate. 

7) Pokud jde o obrázky a grafy, v textu práce na ně prakticky nejsou odkazy. Což znovu značně 

ztěžuje již tak obtížnou orientaci v DP. Čtenář v některých případech vysloveně tápe. Popis 

některých obrázků je extrémně dlouhý, někdy i 8 10 i 12 řádků, a v podstatě opisuje to, co už 

je v textu práce jednou nebo i vícekrát stejnými nebo podobnými slovy uvedeno (například  

obr. 33, 34, 35, 36, 37). Legenda v převzatých grafech je povětšinou v angličtině. Některé 

obrázky mají, kromě velmi špatného rozlišení nebo v podstatě nečitelné legendy, i dvojí 
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číslování – jedno autorovo a druhé, které odpovídá číslovaní v původním zdroji; např. str. 

116 obr. 45 obsahuje i FIG. 2, str. 117 obr. 46 obsahuje i Fig. 2, str. 120 obr. 48 obsahuje i 

FIG 2. 

8) V podstatě stejná poznámka jako o obrázcích platí i o tabulkách. To znamená – dvojí popis (v 

češtině i angličtině), stejně tak i obsah tabulek je střídavě v češtině a angličtině, a to nejen u 

těch, které byly do práce vloženy zřejmě jako oskenované z původního zdroje. Poslední 

sloupce některých tabulek jsou nečitelné, resp. skryté částečně nebo úplně (Tab. 2., 8, 17) 

9) DP obsahuje nadměrně velký počet pravopisných, typografických a stylistických chyb. Zde 

stručně zmíním pro ilustraci jen některé. S tím, že v další časti posudku v důležitých 

případech, kdy by mohly zavdávat příčinu možné dvojí interpretace, požádám diplomanta o 

upřesnění.  

Pro celou práci platí, že autor nejednoznačně používá lomítka mezi slovy (nehledě na to, 

že mezi slova a lomítko neumisťuje mezeru). Někdy  lze oddělení slov lomítkem 

interpretovat jako uvedení synonym, ekvivalence, jindy má spíše význam vylučovací, někdy 

je mu možné dát mu i význam dělení (obr. 81 až 92 v příloze 1).  

Některá slova jsou zkomolená, ovšem nezasvěcený čtenář je může považovat za odborné 

termíny; například „sustellární bod“ (str. 8) či Heavisidova funkce je pojmenovávána jako 

„Headivisova“ (str. 107, 124), radiační „bulance“ místo bilance (str. 114).  

Dále je matoucí psaní základu mocniny a mocnitele odděleně na konec jednoho  řádku a 

začátek druhého (str. 70 „Rp
-1“).  

Za zkratkou končící tečkou je pokračováno velkým písmenem a není tak zprvu jasné, zda 

nezačíná nová věta. K další častým chybám patří opakování více slov nebo písmen za sebou; 

zejména druhý případ může být zprvu vykládán jako označení nějaké veličiny (např. první 

věta na straně 89). Konec některých vět končí jen heslovitě, takže jejich význam lze jen 

odhadovat (např. věta na str. 140: „Jedna z možností je hyperviskozita … (ve skutečnosti 

neexistující disipace …)“ 

 

Vyjádřím ke koncepci DP, k nejasnostem popřípadě chybám v ní. V tomto případě 

už bych uvítal komentář nebo vysvětlení ze strany autora: 

10) Celkové uspořádání práce neodpovídá zvyklostem pro psaní odborné literatury. Například 

chybí diskuse a rozbor výsledků, výsledkům není dána žádná interpretace, vyjma v podstatě 
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triviálních tvrzení. Závěr není závěrem v obvyklém smyslu, nýbrž v podstatě výčtem toho, co 

je v DP v předchozích kapitolách sepsáno. Alespoň se v závěru čtenář dozví, že vlastní práce 

autora spočívala v naprogramování určitého typu MMV na geodetické souřadnicové síti.  

Další výhrady o dotazy uvedu chronologicky tak, jak se v práci objevují. To znamená, že započnu 

komentářem k „Úvodu“ a skončím s poznámkami k „Příloze č. 2“ 

11) V úvodu bych očekával stručné nastínění koncepce práce, motivace zvolených postupů 

a vymezení toho, v čem spočívala vlastní autorova práce (vyjma rešerše). Úvod však z větší 

části popisuje vlastnosti některých planet, bohužel i těch, se kterými se ve finálních 

numerických experimentech nepracuje a jsou z nich vyřazeny ze „záhadných důvodů“. Celé 

práce obsahuje mnoho pasáží o planetách typu „horký Jupiter“. Očekával jsem tedy, že práce 

bude gradovat výpočty cirkulace právě pro tento typ planet. Překvapivě byl „horký Jupiter“ 

z výpočtů vyřazen.  

Pokud jde o konkrétní faktickou připomínku k Úvodu, rád bych se ujistil, zda diplomant 

správně pochopil podstatu skleníkového efektu, když píše „Skleníkový efekt způsobuje, že 

dlouhovlnné   vyzařování se nedostává tak snadno zpět do prostoru …“ (str. 8), což sice 

akceptuji, ale v kombinaci s následujícím tvrzením o „anti-skleníkovém“ efektu aerosolů 

nabývám určité pochybnosti. Konkrétně se píše, že „V případě většího množství aerosolů v 

atmosféře se projevuje tzv. anti-skleníkový efekt, dlouhovlnné záření uniká snadněji a 

krátkovlnné záření je stíněno, průměrná teplota povrchu je nižší než rovnovážná teplota.“ 

Mám za to, výsledný vliv aerosolů není jednoznačný ani u atmosféry Země. V aktuální 

literatuře se sice radiační forcing aerosolů uvádí jako záporný, ale v rozpětí hodnot od 

záporných až po kladné. Domnívám se, že výsledný vliv aerosolů na skleníkový efekt závisí 

na mnoha faktorech (velikost, chemické složení, množství, oblast, v jaké se v atmosféře 

nachází – např. rovnoměrné rozptýlení v určité vrstvě atmosféry, zda jde o aerosoly 

troposférické a stratosférické atd.). Mimoto je třeba uvažovat i vliv aerosolů na vznik 

oblačnosti a zejména na jaký typ oblačnosti. Zvláštní případ pak představuje situace, kdy 

dojde k depozici aerosolů na povrch ledem pokryté planety a dojde tak ke změně jejího 

albeda. Může se k této záležitosti diplomant vyjádřit?  

12) Po úvodu následují kapitoly pojednávající o metodách detekce planet, o katalozích planet, 

jejich charakteristikách a znovu jejich popis. Tyto části by mohly být skutečně zajímavé, 

nicméně v rozsahu, který je jim v DP věnován, jsou naprosto nadbytečné a se samotnou prací 

buď nesouvisí vůbec, nebo jen okrajově. Navíc se pasáže těchto kapitol překrývají, popřípadě 
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se znovu opakují v kapitole o atmosférických modelech nebo i v přílohách. Domnívám se, že 

tento úsek práce čítající přibližně 60 stránek mohl být bez ztráty informací pro DP zkrácen na 

odhadem asi 10 stran. Podrobně tedy tyto pasáže komentovat nebudu nejsa astronom. Jen 

bych zeptal (popřípadě se ujistil) na definice pojmů rovnovážná teplota planety, efektivní 

teplota, jasové teplota, průměrná teplota planety, průměrná teplota povrchu (nejsou některé 

z těchto teplot ekvivalentní?). V práci je s těmito pojmy zacházeno poněkud volně. Vzhledem 

k fakultě, na které je DP předložena, by bylo vhodné, alespoň u některé z těchto teplot, uvést 

vztah pro jejich odhad nebo výpočet. Ptám se také proto, že autor v této souvislosti se Zemí 

uvádí soustavně nižší hodnoty, než jsou povětšinou uváděny v odborné literatuře1 (např. 285 

K, místo 288 K v případě teploty povrchu a 252 K místo 255 K v případě rovnovážné 

teploty).    

Měl jsem za to, že zevrubný popis vlastností nejrůznějších exoplanet bude vrcholit 

vybráním jedné z nich, nejvhodnější pro vytvoření modelu atmosférické cirkulace – tak také 

zní zadání DP. Proč bylo pro numerické experimenty vybráno planet více (výsledky běhu 

programů jsou prezentovány až pro 8 planet) není v práci zdůvodněno. Vlastně není 

zdůvodněn ani výběr oněch 8 planet. Prosím autora, kdyby mohl stručně ozřejmit, z jakého 

důvodu byly vybrány konkrétní planety a v takovém hojném počtu. 

U úvodu bych si dovolil položit i jednu astronomickou otázku. Hned v první větě se hovoří 

o tom, že první exoplaneta byla objevena v roce 1995 u hvězdy 51 Pegasi. Dosud jsem se 

domníval, že za objev první exoplanety je obecně považován nález planety obíhající pulsar 

PSR 1257+12 z roku 1992. Byl tedy nález z roku 1992 vyvrácen nebo se příslušná planeta 

mezi exoplanety nezahrnuje? 

 

13) Největší pozornost bych věnoval šesté části pojednávající o atmosférických modelech. 

Jednak zde konečně začíná výklad související s meteorologii a také je zde nakumulováno 

nejvíce nepřesností a chyb. 

A) Předně je v celé práci zaměňováno na mnoha místech tíhové zrychlení za 

gravitační. Proto bych diplomanta rád požádal o vysvětlení obou pojmů a jejich 

vzájemného vztahu. Existuje na Zemi nějaké místo, kde jsou si obě zrychlení 

rovna? Na str. 71 je určité vysvětlení poskytnuto, ale poněkud neobratně.  

                                                           
1 Holton J. R. et al. (Eds.): Encyclopedia of Atmospheric Sciences, Academic Press, 2003, 2780 pp. 
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B) Str. 67: Jaký je fyzikální význam škálované výšky atmosféry? Obvykle se 

škálovací výškou rozumí výška ve vztahu k nějaké veličině (tlaku, hustotě). K jaké 

veličině se vztahuje škálovaná výška podle vztahu (11) (pokud se tedy vůbec 

vztahuje)? 

C) Str. 68: Obsahuje chyby (nebo spíše nepřesnosti díky zmatečnému označování 

různých veličin stejnou zkratkou) v hodnotách a značení jednotlivých plynových 

konstant. 

D) Str. 68, vztahy (13) až (16): Pravá strana (dále PS) rov. (13) obsahuje vektorový 

součin dvou skalárů, kde jako k  je v předchozím textu a ve vztahu (11) značena 

„Boltzmanova konstanta“. Pokud má rovnice (13) představovat pohybovou rovnici, 

je zapsána chybně. Další nepřesnost se vyskytuje v rovnici (16) stejného systému – 

levá strana (dále jen LS) obsahuje totální derivaci teploty podle teploty; (LS by tak 

měla být rovna jedné a rozměrově by byla v rozporu s PS). Dále: rovnice (13) až 

(16) ještě evidentně nepředstavují MMV – je v nich přesto uvažována konstantní 

hustota ρ ? Dále – uvedené rovnice jsou citovány ze zdroje, který tyto rovnice 

vůbec neobsahuje. Prosím o autorův komentář. 

E) Str. 69, vztahy (17) a (18): Tvrdí se, že představují zjednodušení ve formě MMV 

a přenášející 3D model do 2D, což je pravda jen částečně – jednak rov. (13) až (16) 

a rov. (17) a (18) jsou nekompatibilní v tom smyslu, že posledně jmenované 

obsahují na pravých stranách zdrojové a disipační členy (na rozdíl od původní 

soustavy). Tvrzení o zjednodušení je pak sporné. Mimoto bych se rád zeptal, jaký 

je význam symbolu α v rovnici (17) a zda nějak souvisí s ρ v rovnici (14). O 

k v rovnici (17) platí totéž co v rov. (13). 

F) Str. 69: Tvrzení o přepsání dynamického jádra do p-systému prostřednictvím rov. 

(19) až (22) je nadbytečné, protože v tomto systému již byly zapsány původní 

rovnice dynamického jádra (13) až (16). Lze se dohadovat, z přítomnosti funkce 

tangens v rov. (19), že došlo k pokusu o přepsání rovnic jádra do křivočarých 

souřadnic; patrně do sférických. Další moje námitka se týká 2. členu na LS rov. 

(19), konkrétně, proč tanges Φ, který má na PS stejné rovnice význam 

geopotenciálu; stejně jako v rovnici (20). Dále rovnice (19) v prvním členu na SL 

resultuje ve skalár, zatímco zbývající členy mají za výsledek vektor. Prosím o 

autorovo vysvětlení. 
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G) Str. 69: Pokud rov. (19) až (22) bylo opravdu zamýšleno zapsat ve sférických 

souřadnicích, měly by do nich být pro jednotnost zapsány i všechny členy 

pohybové rovnice (19) i totální derivace (23). 

H) Str. 69: V komentáři k rov. (19) až (23) je chybně uveden vztah pro Coriolisův 

parametr, kdy sinus je aplikován na geopotenciál.  

I) Str. 69: Ve stejném komentáři se mluví o projekci Coriolisova parametru f na 

jednotkový vektor „k“ (vertikálně orientovaný). Připomínám, že Coriolisův 

parametr f je skalár. Proto bych se rád zeptal, jaký má tvar zmiňovaná projekce 

skaláru na vektor?  

J) Str. 69 a str. 70: Doposud se v DP pracovalo se stavovou rovnici dokonalého plynu, 

nyní se však udává vztahem (25) ve Van der Waalsově  tvaru. Znamená to, že 

v dalším textu DP se již nepracuje s ideálním plynem?  

K) Str. 70: Mohl by diplomant ozřejmit význam 5. věty odshora? - „Pro horizontální 

složku momentu hybnosti pomocí rovnice vorticity pro vertikální složku  absolutní 

vorticity ζ a rovnice divergence pro horizontální divergenci D.“ 

L) Str. 70: Rov. (28) pro lokální časovou změnu divergence  obsahuje na pravé straně 

vektorový součin ∇2 a hranaté závorky, jejímž výsledkem (hranaté závorky) je 

skalár. LS rov. (28) přitom vychází jako skalár. Jsem toho názoru, že rov. (28) byla 

chybně převzata z literatury.  

M) Str. 72: Při zavedení vertikálního profilu, který zahrnuje troposféru i stratosféru, 

vztahem (40) se diplomant odkazuje na článek Hoskins & Simmons (1975) a je dále 

tvrzeno, že pojednává (článek) o atmosféře horkých Jupiterů. Článek však o 

atmosféře Jupiterů nepojednává a vztah (40) jsem v citované práci nedohledal; ani 

v článku stejných autorů z téhož roku a stejného časopisu. Zřejmě se tedy autor DP 

dopustil mylné sekundární citace. Zajímal by mě opravdu původní zdroj rov. (40). 

N) Str. 72: Obsahuje nepřesné informace o teplotním gradientu v zemské atmosféře. 

Zde bych požádal diplomanta o uvedení informací na pravou míru. Totéž se 

opakuje na str. 74. 

O) Str. 71: Je proveden pokus o interpretaci vztahu tíhového a gravitačního zrychlení. 

Mimo jiné se uvádí, že: „ … vypočteme rozdíl gravitačního zrychlení způsobený 

zploštěním …“. Znamená to, že rozdíl tíhového a gravitačního zrychlení je 

způsobený zploštěním Země? Není implikace opačná? 
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P) Str. 73: Je tvrzeno, že  „Ve 2D numerické simulaci se turbulence a entropie 

kaskádově přenáší z větších oblastí do menších.“ Mám za to, že místo přenosu 

entropie se jedná o přenos jiné charakteristiky. Jaké? 

Q) Str. 74: Je zmíněna veličina „úhlový moment hybnosti“. Může diplomant objasnit 

její fyzikální obsah a definovat jí? 

R) Str. 75: Vztah (48) pro virtuální teplotu je uveden nepřesně a přitom je jako na 

zdroj odkazováno na stránky ÚFA AVČR s Výkladovým meteorologickým 

slovníkem. V době zpracování posudku diplomové práce byl tento odkaz 

nefunkční. Na str. 76 je zaváděna v meteorologii obvyklá veličina potenciální 

teplota a „ekvipotenciální teplota“. Neměl v druhém případě diplomant na mysli 

spíše potenciální adiabatickou ekvivalentní teplotu? A pracuje se s těmito teplotami 

v další části práce? Pokud nikoliv, nevidím důvod zmiňovat se právě o nich a právě 

na tomto místě. 

S) Str. 77, začátek kapitoly 6.1: Při výkladu o vlnách v MMV mě zaujalo tvrzení, že 

jsou v případě 2D aproximace cituji „…zachyceny Rossbyho vlny a hustotní vlny 

(nazývané jako „gravitační vlny“ často“. K vlnám v MMV, zejména v oblasti 

rovníku, se vrátím ještě v dalších poznámkách níže. Na tomto místě by mě zajímalo 

několik věcí a prosil bych o jejich vysvětlení.  

1. Je nějaký zvláštní důvod označovat gravitační vlny jako „hustotní“? 

Pod hustotními vlnami bych si představil spíše vlny jiného 

charakteru – zvukové vlny.  

2. Tak jak je v dalším textu model mělké vody zaveden, obsahuje 

zvukové vlny? A je obecně možné aby MMV zvukové mody 

obsahoval? 

3. Když už jsou na str. 77 vlny v MMV zmiňovány, proč nejsou 

uvedeny ještě další, které v diplomantově modelu evidentně existují 

a kombinují se s vlnami gravitačními a souhrnně nesou speciální 

označení? Podotýkám, že byly objeveny už v roce 1893, a mám za 

to, že to bylo tedy dříve než relativistické gravitační vlny. 

T) Str. 78: Rovnice kontinuity (58) pro nestlačitelnou tekutinu je uvedena v naprosto 

chybném tvar: ∇×u  =0. Jak má tato rovnice správně vypadat? 

U) Str. 79: Pomocí vektorové identity (69) není možné přejít od rovnice (68) k rovnici 

(70). PS rov. (70) má opačné znaménko. 
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V) Str. 83: Je uvedeno, že se v MMV zachovává potenciální entropie, kterou autor 

zavádí vztahem (98) 

21
2pS q=  , 

kde q značí potenciální vorticitu. Veličina Sp však nemá s entropií, natož s tzv. 

„potenciální entropií“, nic společného. Opět prosím autora o komentář. 

W) Str. 87: V souvislosti s veličinou hSU se hovoří o průměrné tloušťce atmosféry 

(klimatickém normálu …). Na prvním pohledu mi není zřejmé nebo není známo, 

jak se určí klimatický normál výšky atmosféry. 

X) Ke stranám 89 až 90 mám připomínek několik: 

1. Jednak se zde hovoří o rovníkové β rovinné aproximaci. Uvádí se, 

že v oblastech dále od rovníku je třeba použít sférickou geometrii. 

Znamená to, že např. v našich zeměpisných šířkách β rovinnou 

aproximaci použít nelze? Pokud ano, tak v jakém tvaru? 

2. V souvislosti s rovnice (122) až (124) se opět hovoří gravitačních 

vlnách, „způsobených fluktuacemi hustoty / hmotnosti“ s tím, že 

„gravitační vlny jsou zcela něco jiného a v meteorologii se s nimi 

nesetkáme“ (za správné gravitační vlny diplomant zřejmě považuje 

jen ty relativistické, pozn. oponenta). Myslím, že částečně jsme si 

tuto problematiku vyjasnili již v připomínce výše. Jen dodávám, že 

problematika vln (i gravitačních) ve smyslu hydrodynamickém je 

součástí sylabu dvou základních přednášek bakalářského studia 

fyziky na zdejší fakultě. V oboru meteorologie a klimatologie (v 

rámci kterého autor předkládá tuto diplomovou práci) je mnohem 

podrobněji problematika gravitačních vln v atmosféře součástí 

sylabu dokonce tří přednášek. Jedna z těchto přednášek se vlnami 

v atmosféře zabývá za ¾ své hodinové dotace. 

3. Rovnice (122) až (124) bez pravých stran kromě rovníkových 

Rossbyho vln a gravitačních vln, na jejichž název a modifikaci ještě 

dalšími mody jsem se ptal výše v bodě S3), obsahují jeden velice 

významný typ gravitačních vln. Dovolil bych se diplomanta zeptat, 

zda by věděl, o jaké gravitační vlny se jedná, jaký nesou název, 

jsou-li disperzní a jak se liší od „klasických“ Lagrangerových 
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(dlouhých) vln na mělké vodě, jejichž rychlost šíření je dána 

vztahem c=±(g⋅h)1/2. 

 

V tomto místě jsem se dostal v podstatě do necelé první třetiny oponované práce. 

Podobným způsobem bych mohl pokračovat i ve zbývající části. Přistoupím však k jedné z mála 

věcí, které lze na práci pochválit. Tím je přehled v kapitole 6.5., která shrnuje zápis rovnic mělké 

vody ve sférické geometrii v různých tvarech, v některých případech i se zahrnutím forcingu. Dále 

je nutno ocenit, že diplomant popsal a použil k výpočtům netriviální souřadnicovou geodetickou 

síť (icosahedral geodesic grid). Vlastně až těsně před samotným závěrem DP jsem se z práce 

samotné dozvěděl, na řešení kterých rovnic byly numerické experimenty založeny. Přitom byly 

tyto rovnice v textu několikrát opakovány.  

Nyní přistoupím ke zhodnocení Závěru (nikoliv svého posudku, ale závěru DP). Bohužel 

musím konstatovat, že i ten je vypracován, jako ostatně celá práce, netradičně. Víceméně se 

omezuje na opětovný výčet toho, o čem se píše v celé práci. Až v této závěrečné kapitole se 

vlastně dozvíme, pro jaké planety, resp. jejich atmosféry, byly provedeny numerické experimenty. 

Jejich výběr nebyl zdůvodněn. Na druhou stranu mě překvapilo, že do výpočtu nebyla zahrnuta 

žádná planeta typu „horký Jupiter“, protože právě o  ní se v celé práci hovořilo snad nejvíce 

(vyjma Země). Oceňuji, že do závěru byla zahrnuta část hovořící o odhadu numerické chyby 

výpočtů. Mimochodem, podle těchto udávaných hodnot, je numerická chyba úžasně malá. Závěr 

přece jen obsahuje pokus o diskusi některých výsledků. Nicméně se tak děje sporným způsobem. 

Jednak o výsledcích práce se v samotném hlavním textu DP nehovoří – jsou kompletně zahrnuty 

až do příloh, na které rovněž z práce žádné odkazy nevedou. Navíc ani v přílohách 1. a 2. nejsou 

vesměs výsledky diskutovány a analyzovány. Pro ověření několika málo výsledků uvedených 

v Závěru musí čtenář pracně vyhledávat v přílohách (o celkovém počtu 158 stran) příslušné grafy 

a ty víceméně sám interpretovat. Teprve na desátém a jedenáctém řádku od konce celého hlavního 

textu DP se čtenář o existenci příloh s výsledky dozví, a to víceméně tom smyslu, že existují.  

Posudek jsem dosud psal s chronologický řazením připomínek. V souladu s uspořádáním 

DP tedy až na toto místo zařazuji i několik poznámek k přílohám. 

Obecně o přílohách platí, že v jejich textové části se znovu opakují fakta o planetách, která 

byla již nesčetněkrát uvedena na mnoha místech práce. Společným rysem grafů z přílohy 1 je 

jejich katastrofální rozlišení. U popisu hodnot barevné škály obr. 69 jsou ze sedmi uvedených 

hodnot v pěti případech samé nuly. V několika případech (Alfa Centauri Bb s vázanou rotací) jsou 

výsledky integrace prezentovány již po několika málo planetárních dnech. Otázka na diplomanta 
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tedy zní, zda lze po tak krátké době hovořit o ustanovení jakéhosi výsledného pole (ať už teploty 

nebo rychlosti proudění), které by bylo pro danou planetu charakteristické? Na případu 

„chladnoucí Země“ mě zaujalo vytvoření izolovaných anomálií v poli teploty, které setrvávají na 

severní i jižní polokouli i po deseti letech po zhasnutí Slunce. Za povšimnutí stojí též pole 

vorticity (obr. 69 a 80) u planety Alfa Centaury  Bb bez vázané rotace. V oblasti obou pólů se 

vytvořily těsně vedle sebe ležící oblasti s kladnou a zápornou vorticitou. Jak takový výsledek 

interpretovat? 

Pokud jde o přílohu 2, zdá se, že jejím smyslem bylo vyhovět zadání DP, ve které se 

hovoří o klimatickém systému planet(y). Ponechám stranou, že výsledky výpočtů z gridových 

bodů diplomant nazývá „staničními daty“, např. vždy jeden bod gridové sítě ztotožňuje s polohou 

„stanice Praha“. Výběr uzlových bodů, pro které jsou dlouhodobé průběhy prezentovány se mi 

nezdá šťastný a prosil bych diplomanta o bližší objasnění. Vybrány totiž byly severní a jižní pól, 

rovník a „stanice Praha“. Snad jedině dvě posledně jmenované oblasti bych považoval z hlediska 

klimatu za zajímavé. Výsledky pro oba póly jsou očekávané a triviální. Na první pohled mě 

napadla otázka, zda je integrace jen po dobu několika málo let (třeba pro Zemi s vázanou rotací 3 

roky) možné považovat z hlediska klimatologického za dostatečnou? Na druhou stranu u planety 

podobné horkému Neptunu GJ 436b nedochází k ustálení průběhu rychlosti proudění na některých 

„stanicích“ (podobně i u vorticity a divergence) ani po 80 planetárních letech. V tomto případě 

bych považoval za vhodné klima na příslušných „stanicích“ charakterizovat alespoň vhodnou 

střední hodnotou a charakteristikou variability, což by mj. umožnilo zobrazit tyto charakteristiky 

ve formě map, tak jako tomu bylo v příloze 1. 

Překvapením pro mě byl úplně poslední odstavec zařazený nelogicky do přílohy 2. Ten 

popisuje technické okolnosti výpočtů ve smyslu velikosti výsledných datových souborů nebo že 

k vykreslování map byl použit GnuPlot. Tato část by spíše měla být zařazena před obě přílohy 

nikoliv jmenovitě do přílohy 2. 

 

Z toho, co bylo v oponentském posudku uvedeno, je zřejmý i jeho závěr. Nepopírám, že 

autor provedl řadu výpočtů. Ovšem v DP není jasně specifikováno, v čem spočívala vlastní 

autorova práce. Vlastně mimoděk, téměř na konci diplomové práce, lze vytušit, že autor 

numerická schémata řešící model mělké vody na netradiční síti sám naprogramoval (ovšem jistý si 

tím do této chvíle nejsem – a očekávám upřesnění v rámci obhajoby). Pokud jde o část rešeršní 

musím konstatovat, že je provedena nedbale. Dlouhé pasáže jednotlivých kapitol jsou z velké části 

opsány z literatury, na kterou je mimochodem mnohdy odkazováno mylně a nedbale. Teprve po 
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zevrubném prostudování původních zdrojů se lze v rešeršní části (což je v podstatě odhadem 95% 

hlavního textu práce) zhruba orientovat. Pak lze snadno shledat, že části i v rámci jednotlivých 

kapitol jsou nekompatibilní a dost dobře na sebe nenavazující. Byly totiž evidentně opsány 

z různých zdrojů včetně původního značení symbolů v textu v i rovnicích. Zároveň se přitom 

naplnil ten nejhorší scénář – opsány byly bohužel i evidentní chyby v originálních zdrojích (např. 

zjevně nesprávně integrovaná rovnice hydrostatické rovnováhy) a zároveň na některých místech 

byly vneseny chyby nové. Pokud mohu posoudit alespoň tu část práce, která se týká proudění a 

modelu mělké vody, popř. část z fyziky atmosféry Země, musím konstatovat, že na několika málo 

místech se diplomant pokusil i o vlastní text. Povětšinou buď nepřesně nebo povrchně (teplotní 

gradienty, vlnové pohyby). 

 

Zvýše uvedeného vyplývá, že s lítostí musím konstatovat, že diplomová práce v té formě, 

v jaké byla odevzdána, nesplňuje požadavky a standardy, které jsou na diplomové práce kladeny 

na Matematicko fyzikální fakultě UK ani v příslušném studijním oboru. 

Přesto všechno se domnívám, že by k samotnému aktu obhajoby práce mělo dojít. 

Nevylučuji totiž, že by se diplomantovi mohlo podařit alespoň část mých relevantních připomínek 

k práci vyvrátit a uvést věci správnou pravou míru. V takovém případě bych zvážil i změnu 

navržené klasifikace. 

 

 
Práci  

 doporučuji  
⌧ nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře   ⌧ neprospěl/a 
 
 
Doplňující poznámka: V době, kdy již byla práce oponentem posouzena (nikoliv však odevzdán 

posudek), byla k DP přiložena errata. Protože errata byla odevzdána až po více než 6 týdnech po 

podání samotné práce, nebral jsem na ně z časových důvodů ohled. Vyhrazuji si však právo 

zaujmout k nim stanovisko v průběhu obhajoby.  

 
Místo, datum a podpis vedoucího/oponenta: 
 
V Kladně 21.1. 2014          RNDr. Aleš Raidl, Ph.D. 


