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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
 
V překládané práci se bc. Jan Skořepa zabývá problematikou projevů chaotického chování v jedno- a vícerozměrných 
klimatických veličinách, pozorovaných i simulovaných. Na 82 stranách česky psaného textu jsou rozebrány vybrané 
principy chování dynamických a chaotických systémů, přiblíženy techniky analýzy příslušných časových řad a 
následně prezentovány a diskutovány výsledky jejich aplikace na několik typů reanalyzovaných a modelových 
klimatických dat.    
 
OBSAH 
Po motivačním Úvodu autor v první kapitole stručně shrnuje obecné principy chování dynamických systémů, na které 
navazuje představením jednotlivých technik analýzy časových řad (kap. 2). Pozornost je věnována zejména metodám 
rekonstrukce fázového prostoru ze signálů různé dimenze, jež jsou následně využity v algoritmech pro odhad fraktální 
dimenze a největšího Lyapunovova exponentu. Nechybí ani příklady aplikace na meteorologická a klimatická data 
(kap. 2.8). Následují experimenty s použitím různých konfigurací vstupních dat pro odhad fraktální dimenze (kap. 3.1-
3.3) a zavedení aparátu pro odhad rychlosti divergence blízkých trajektorií ve fázovém prostoru (kap. 3.4). Za pomoci 
příslušných algoritmů jsou následně získány hlavní výsledky práce: Detailní analýza míry divergence vzájemně 
blízkých stavů atmosféry v různých geografických oblastech pro reanalyzovaná data (kap. 3.4, 3.8-3.10) a pro výstupy 
z globálních klimatických modelů (kap. 4). Závěr pak shrnuje klíčové výsledky a stručně nastiňuje možnosti budoucího 
rozšíření analýzy. 
 
VĚCNÁ STRÁNKA PRÁCE 
Práce podle mého názoru představuje zdařilou multidisciplinární studii, adaptující techniky obvykle využívané při 
analýze nízkodimenzionálních dynamických systémů pro rozbor komplexních časoprostorových závislostí v globálních 
polích klimatických veličin. V rámci rešeršní části (zejména sekce věnované metodám analýzy časových řad) je 
shromážděna a diskutována řada poznatků ilustrujících studovanou problematiku, jak z hlediska teoretického, tak z 
hlediska praktických aplikací v meteorologii a klimatologii. Aplikací příslušných metod na různé typy dat pak kolega 
Skořepa demonstruje chování kvantifikátorů divergence pro různá prostorová měřítka, a studuje robustnost získaných 
výsledků při porovnání polí získaných ze dvou reanalýz a dvou klimatických modelů. Zdůraznil bych, že prezentovaný 
text je shrnutím rozsáhlé a mnohovrstevnaté analýzy, které autor řešený problém podrobil v průběhu několika měsíců 
předcházejících odevzdání finální verze práce (a z jejíchž výsledků je prezentována pouze část). Je třeba též 
vyzdvihnout, že se bc. Skořepa neomezil na používání existujících programů a algoritmů, ale aktivně experimentoval 
s netriviálními modifikacemi a vlastními implementacemi používaných technik. K věcnému obsahu práce a jeho 
prezentaci mám jen několik drobných poznámek: 
- Přehlednosti práce by podle mého názoru prospěl detailnější a koncentrovanější popis některých 

algoritmických/technických aspektů analýzy – konkrétně by se hodila podrobnější dokumentace používaných 
programů divergence-s, divergence-t a divergence-tp, ideálně na jednom místě a před prezentací výsledků jimi 
získaných, se zdůrazněním rozdílů mezi příslušnými algoritmy. 

- V textu jsou občas používány poněkud těžkopádnější formulace a na některých místech tak dochází k narušení 
stylisticky hladkého toku prezentace. 
 

TECHNICKÉ PROVEDENÍ 
Provedení práce je uspokojivé, jak v případě textu, tak i obsažených ilustrací, třebaže obsahuje určitý (relativně malý) 
počet drobných chyb, překlepů či formátovacích nedůsledností (např. nedefinované odkazy na str. 28 či neustálenou 
podobu názvu programového balíčku TISEAN).  
 
ZÁVĚR 
Autor podle mého názoru plně vyhověl zadání a výsledná práce představuje užitečný příspěvek k výzkumu chování 
komplexních chaotických systémů, jakož i k problematice validace klimatických simulací. Výše uvedené připomínky 
jsou jen dílčího typu, práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
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