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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Autorka se v práci zabývá hodnocením charakteristik konvektivního prostředí v atmosféře, 

které mohou podporovat vývoj konvektivních bouří. K tomu použila několik parametrů, jako je 
konvektivní dostupná potenciální energie CAPE, střih větru mezi různými hladinami a jejich 
kombinovaná charakteristika NDSEV, tedy počet dní se silnými bouřemi.

V první části se autorka věnuje popisu charakteristik konvektivního prostředí včetně 
stručné rešerše poznatků ze zahraniční literatury a zkušeností zejména z USA, ale i jiných částí 
Evropy. Dále uvádí přehled vstupních dat a početních postupů, které v práci použila. Hlavní částí 
práce je kapitola 3, která přináší statistické srovnání charakteristik konvektivního prostředí. Zde 
autorka přináší velké množství tabulek a grafů dokumentujících zjištěné výsledky za období 2005-
2011. Tyto výsledky popisují i klimatologické zhodnocení výskytu charakteristik konvektivního 
prostředí na území České republiky a jsou zdrojem řady zajímavých hodnot. Autorka výsledky 
zpravidla jen stručně hodnotí, pouze u vazby indexu NDSEV na výskyt silných a extrémních 
srážek diskutuje volbu vhodné prahové hodnoty na základě analýz CSI. V závěrečné kapitole jsou 
shrnuta hlavní zjištění výše uvedených výpočtů.

Práce je psána srozumitelně, jen na několika místech by si text zasloužil ještě mírnou 
úpravu (např. poslední odstavec na str. 8). Po stránce formální a grafické je práce celkově 
v pořádku, jen výjimečně se objevují menší nepřesnosti resp. nedostatky (např. by bylo vhodné 
v grafu na obr. 6 oddělit svislou čarou sloupce pro rok od ostatních měsíčních sloupců).

Po stránce faktické, resp. odborné jsem narazil na několik nepřesností. Na str. 8 autorka 
píše, že nejvíce bouřkových dní v Česku se vyskytuje v severních horských oblastech, jako příklad 
uvádí Churáňov na Šumavě. U prvního odstavce na str. 9 by patrně stálo za zdůraznění, že 
zmiňované maximální úhrny srážek nevypadly jen v bouřkách. Na str. 17 píše o 
pravděpodobnostech, ale spíš jsou to četnosti. U popisu Tab. 5 by bylo vhodné uvést, že jde o 
průměrnou absolutní četnost CAPE. U popisu vyřazení nereálných hodnot na str. 35 by bylo 
vhodné uvést, jestli proběhla kontrola i jiných hodnot než jen úhrnů přesahujících 200 mm.
Konečně, připomínku bych měl i ke slovnímu označení kategorií srážek na str. 34, které zavádí 
autorka – označovat slabé srážky jako ty, které mají úhrn nižší než 35 mm je z klimatologického 
hlediska poněkud zavádějící (vezmeme-li v úvahu, že to může být sice jeden mm, ale klidně i 34 
mm za 12 hodin).

Z práce je vidět, že autorka vykonala velký kus práce s daty a výpočtem statistických
charakteristik z nich. Poněkud však postrádám hlubší rozbor zjištěných výsledků a jejich diskuzi. 
To by přínos práce určitě zvýšilo. 

I přes výše uvedené připomínky, se domnívám, že práce splňuje požadavky kladené na diplomové 
práce a doporučuji ji přijmout k obhajobě.



Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

1) Mohla by autorka vysvětlit formulaci „Orografie a synoptická situace jsou nejčastější 
faktory pro vývoj bouří v USA i v Evropě“  (str.7) ?

2) Na str. 7 autorka píše o tom, že Evropa má podle Brookse (2003) v průměru 1 den za rok 
hodnotu CAPE alespoň 2000 J.kg-1, ve svých výsledcích ale dospěla k podstatně vyšším 
číslům pro ČR, jak si tento rozpor vysvětluje?

3) Na str. 11 autorka píše o vlivu zdroje dat na charakteristiky konvektivního prostředí, které 
už dříve byly studovány, a proto se jimi nezabývá, mohla by stručně zmínit, jaký tento vliv 
je?

4) Čím si autorka vysvětluje výrazný rozdíl v hodnotách CAPE na 52.2° s.š. oproti ostatním 
rovnoběžkám (tab. 1)? 

5) V tab. 7, 8 a 9 je uvedena u května poměrně velká maximální hodnota veličiny CAPE x 
SOX, mohla by autorka uvést, o jakou situaci šlo?

6) K doporučení zrušení prahové hodnoty S06 5 m/s a více (str. 28)  - ověřovala autorka, že 
tomu vyhovují i ostatní dny se silnou konvekcí mající dostatečně velký součin CAP x S06?

7) Sledovala autorka podíl zastoupení vrstevnatých a konvektivních srážek při analýze 
NDSEV (str. 38)?

8) Co vyplývá z toho, že hodnoty CAPE x S0X jsou synchronizovány? (str. 34)

Práci 
 doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou/bakalářskou.
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