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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
 
Diplomová práce je věnována problematice hodnocení konvektivního prostředí, výběru jeho 
kvantitativních charakteristik, stanovení jejich statistických vlastností orientovaných na naše 
území a jejich potenciálu pro identifikaci silných konvektivních srážek.  Hodnocení různých 
indexů instability, tzn. charakteristik termodynamických vlastností atmosféry, byla věnována řada 
prací, omezenější je však rozsah studií, které popisují kombinovaný vliv vertikální instability a 
střihu větru. Hlavním cílem diplomové práce byla analýza hodnot, kterých nabývá kombinovaná 
charakteristika CAPE×S0X a index NDSEV, které byly zatím testovány pouze jako 
charakteristika výskytu silných bouří a tornád pro území USA a Evropy, a zjištění jak tato 
kombinovaná charakteristika souvisí s výskytem silných konvektivních srážek na našem území. 
Vstupní data pro diplomovou práci byla připravena v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR a 
zahrnovala datové soubory sestavené z reanalýz NCEP/NCAR včetně výpočtu hodnot CAPE a 
srážkové úhrny stanovené z operativního produktu ČHMÚ MERGE s rozlišením 1 × 1 km. 
Diplomantka provedla hodnocení pro období 7 letních sezón z let 2005 – 2011. 
 
Autorka diplomové práce se seznámila s rozsáhlou odbornou literaturou, podrobně prostudovala 
dosavadní zahraniční studie využívající NDSEV a provedla řadu výpočtů, které charakterizují 
statistické rozdělení hodnot CAPE, CAPE×S0X (X =1, 3, 6 km) a vztah k výskytu srážek na 
našem území. Pracovala velmi zodpovědně a samostatně a výsledkem je velký rozsah výsledků 
prezentovaných v textu diplomové práce.  Získané výsledky jsou zcela původní, což se týká 
zejména hodnocení vazby mezi hodnotami indexu a výskytem silných srážek na našem území.  
 
Za hlavní výsledek považuji konstatování, že při využití hodnoty CAPE x SO6 pro identifikaci 
situací se silnými letními srážkami není nutné aplikovat dodatečné omezení na hodnoty S06 ≥ 5 
m/s, které se používá při identifikaci tornadických bouří, a naopak je vhodné snížit prahovou 
hodnotu indexu oproti hodnotě původní. Za důležité považuji i skutečnost, že autorka správně 
chápe limitace vyplývající ze vstupních dat a hodnotí další směry pokračování práce včetně 
potenciálního využití kombinovaného indexu v prognostickém režimu. Technické provedení textu 
je na velmi kvalitní úrovni a oceňuji poctivou snahu diplomantky prezentovat rozsáhlé závěry ve 
věcné a výstižné formě. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Námětem do diskuze může být otázka publikování výsledků v odborném periodiku a případné 
další pokračování práce. 
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