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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Diplomová práce Bc. Jana Skořepy čítá 82 stran a je dělena do čtyř oddílů a Úvodu, Závěru, 

Literatury a Seznamu zkratek. Nejprve autor vysvětluje některé pojmy z teorie dynamických 

systémů, dále pojednává o odhadu některých kvantifikátorů chaosu (Ljapunovovy exponenty a 

korelační entropie) a méně tradičních deskriptorů (korelační dimenze) z časových řad. Následuje 

analýza časových řad z některých reanalýz a GCM modelů. Další formální dělení diplomové práce 

nebudu uvádět, protože je možné jej nalistovat v jejím obsahu. 

Soustředím se na komentář k věcné stránce práce. Nejprve musím říci, že zařazení některých 

pasáží, popř. kapitol je pro mě záhadou. Mám na mysli řadu pasáží z první kapitoly.  Konkrétně 

nevidím, v čem (pro práci) spočívá přínos pojednání o fázovém objemu, různých typech stability 

periodických orbit, hamiltonovských soustavách nebo Poincarého zobrazení. Se jmenovanými 

pojmy se totiž v další části práce nepracuje a nejsou předmětem dalšího zájmu. Stejně samoúčelné 

se mi jeví zařazení části o dvourozměrných dynamických systémech se spojitým časem. Na tomto 

místě si musím položit otázky: „Proč je popisována zrovna dvourozměrná dynamika? A proč zůstává 

stranou například dynamika tří a více rozměrná?“ Podotýkám, že dvojrozměrné dynamické soustavy 

nejsou zajímavé ani z hlediska fyziky atmosféry či klimatu, ale ani už vůbec ne z hlediska chaosu 

nebo jeho výskytu (pokud uvažujeme spojitý čas). Ve výčtu trajektorií, které autor označuje jako 

„zvláštní“ (str. 3) jsou uvedeny jen některé, opět z hlediska práce nezajímavé. Naopak se teoretická 

část nezmiňuje o těch pro práci skutečně zajímavých, tzn. o trajektoriích na chaotických 

atraktorech, na podivných atraktorech popř. na invariantních torech. 

Pojednání o časových řadách zahrnující kvantifikátory chaosu a jejich odhady či rekonstrukce 

fázové trajektorie nepřináší nic nového. Ani z hlediska rešeršního se podstatně neliší od řady prací 

(od bakalářských až po disertační), které byly na naší katedře v průběhu posledních dvaceti let 

vypracovány. Očekával jsem, že v souladu se zadáním bude pozornost věnována alespoň některým 

charakteristikám, které nebyly námětem řady prací na KMOP MFF UK. Zde mám na mysli například 

opominutí Hurstova exponentu. Nelinearitám v klimatickém systému (tak jak uvádí zadání práce) 

pak žádná pozornost není věnována ani v části rešeršní ani té, která pojednává o vlastních 

výpočtech nebo výsledcích. To je pro mě velké překvapení, protože sám vedoucí práce na toto téma 

publikoval několik zajímavých a původních prací. Musím konstatovat, že při sepisování druhé 
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kapitoly se autor až přespříliš nechal inspirovat publikací [12], odkud jsou převzaty celé pasáže. 

Mnohde bohužel bez striktního dodržení citačních pravidel. 

Podobně i rešerše pojednávající o konkrétních výsledcích získaných analýzou 

meteorologických respektive klimatologických dat je vesměs velmi stručným kompilátem opět 

publikace [12]. Ta přitom vyšla již před více než deseti lety a pro rešeršní účely požadovaného typu 

je značně neaktuální. Jedinou rešeršní částí nepřevzatou z rešerše v [12] v oddíle 2.8 je zmínka o 

dvou publikacích [21] a [31] z let 2010 a 2004. 

I v převzaté teoretické části lze najít určité nepřesnosti nebo nejasnosti. Například není 

uvedena norma, ve které jsou počítány korelační integrály (2.14) nebo Ljapunovovy exponenty 

(2.35). Přitom vhodně zvolená norma může výsledek a třeba i pracnost jeho získání v řadě směrů 

ovlivnit. Použití normy není jasné vlastně ve velké části práce. Např. ve vztahu (2.36) za ∑ následuje 

absolutní hodnota, ačkoliv obecně by měla následovat norma. V souvislosti s některými (ale jen 

některými) programy se hovoří o maximální normě. Není tedy jasné, zda byla užita výhradně tato 

norma. 

V teoretické části pojednávající o rekonstrukci vícerozměrné trajektorie pomocí PCA není 

zprvu jasné, jakým způsobem se určuje dimenze vnoření. Konkrétněji kolik vlastních čísel je 

významných. O tom se dovídáme více až v části praktické a výsledkové.  

Pokud jde o samotné autorovy výpočty, byl jsem v některých aspektech překvapen. 

Například za tzv. testovací teplotní řadu z NCAR reanalýz byla vybrána ta, která je lokalizována do 

oblasti Kazachstánu; zde bych spíše očekával výběr časové řady méně odlehlé od ČR.  

Řada výpočtů byla provedena pomocí programového balíku TISEAN, ať šlo o získání testovací 

řady Lorenzova systému (tedy jeho integraci), ale i výpočet korelační dimenze, korelační entropie. 

Zejména pak byly hojně používány procedury lyap_k a lyap_r. Bohužel rozdíl mezi oběma 

procedurami není z práce dostatečně patrný, neboť chybí jejich zevrubnější popis. Čtenář tak jen 

stěží posoudí případné rozdíly ve výsledcích. 

Na str. 28 se hovoří o „standardní fit funkci“ daty korelačních integrálů. Ovšem způsob 

provedení tohoto „standardního fitu“ není popsán a jeho interpretace je v podstatě znemožněna, 

protože místo odkazu na správný obrázek popř. vztah se odkazuje dvakrát na „??“.  
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Pro výpočet korelační dimenze byla použita metoda lokálních sklonů, dnes standardně 

označovaná jako „naivní“ (což je běžně užívaný terminus technicus pro tento legitimní přístup). Tato 

metoda je ovšem velmi náchylná na přítomnost šumu, diskretizaci signálu, atd. a při neobezřetném 

použití poskytuje špatně interpretovatelné výsledky i pro málodimenzionální systémy. Není tedy 

divu, že odhady korelační dimenze z reanalýz nevedly ke zdaru. Podle mého názoru by bylo 

mnohem vhodnější použít Takensův estimátor nebo jádrový odhad v kombinaci s L1C nebo L2C 

normou - ta by vhodným způsobem protáhla škálovací oblast v korelačním integrálu. To se zdá být 

žádoucí při pohledu na obr. 3.13, kde se objevuje náznak škálovací oblasti, který by zřejmě vedl 

k odhadu d2 těsně pod 10 (analogicky je tomu i na obrázcích 3.14 až 3.18). Na obrázcích závislosti 

C(m), d2 a K2 na r by bylo vhodné vyznačit, u jednotlivých křivek k jaké dimenzi vnoření m se vztahují 

(např. obrázky 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9 a další). 

Dávat do souvislosti délku řady, škálovací oblast a horní odhad korelační dimenze tak, jak to 

čí diplomant není správné. Diplomant vychází ze vztahu (2.31), který je ovšem založen na odhadu d2 

metodou tětiva, zatímco diplomant odhaduje d2 pomocí lokálních sklonů. Jeho závěry plynoucí z jím 

odvozených vztahů (3.2) a (3.3) považuji za chybné. 

Zajímavá je autorova diskuse vlivu různých faktorů na odhad Ljapunovových exponentů 

z rekonstrukce funkce sinus; i když si myslím, že je nadbytečná. Nicméně nemohu souhlasit 

s tvrzením, že „periodický signál se značným šumem bude generovat sféru“. Zvláště s tímto 

tvrzením nesouhlasím, má-li náhodná složka normální rozdělení. Nevidím důvod, proč by 

rekonstruované stavy z takové konfigurace měli ležet na povrchu koule. Jednak z vlastností 

normální rozdělení plyne, že se stavy budou s větší či menší pravděpodobností rozprostírat od -∞ 

do +∞ a výsledný útvar bude mnohem složitější než sféra (povrch koule). 

Programy divergence-t a divergence-tp diplomant testoval pomocí Lorenzova systému. Jeho 

rovnice je samozřejmě nutné integrovat numericky. Z textu práce však není zřejmé, jaký byl zvolen 

integrační krok. 

Z práce mi není na první pohled zřejmé jak ze vztahu (3.8) dostaneme vztah (3.10). Taková 

ne úplně přímočará odvozní bych doporučoval podrobněji naznačit.  

Pokud jde o diskusi výsledků, např. velkého množství grafů, vesměs se autor omezuje na 

popis toho, co je na grafech znázorněno. Přesto některé prostorové struktury E(1,0) a E(2,1) 
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diplomant dává do souvislosti s tlakovými útvary a všeobecnou cirkulací atmosféry. Absenci 

zevrubnější interpretace výsledků se nepodivuji. Je obecně značně obtížné interpretovat chování 

nějakého nelineárního systému prostřednictvím jednoduchých „lineárních úvah na úrovni 

trojčlenky“. Jedna věc je nějaký jev nebo chování objevit, druhou věcí je jej interpretovat. Není 

důvodu se obecně domnívat, že by totéž měla učinit tatáž osoba nebo tým. Diplomant odvedl již tak 

velký kus práce tím, že zajímavé chování jím zavedených veličin „lokální (parciální) divergence“ 

E(t,v) objevil. 

Nové pohledy a přínos diplomové práce se ukáže až při kombinaci výpočtu charakteristik, 

které bych označil jako „lokální nebo parciální divergence“ (v práci značeno jako E(t,v)), v plošném 

resp. prostorovém rozložení prostřednictvím reanalýz a výstupu GCM. Bohužel diplomant tento 

přínos ne zcela dokázal ozřejmit. Za vlastní autorův přínos lze spatřovat i sestavení programů 

divergence-s, divergence-t a divergence-tp a následně odhadů veličiny E(t,v). V tom spatřuji vůbec 

největší přínos diplomové práce. Podobně zajímavé je odhalení závislosti dimenze vnoření m na 

geografické poloze. 

Z diplomové práce je patrné, že její autor odvedl značné penzum práce, provedl řadu 

výpočtů a dokonce získal i původní výsledky, které však na hlubší rozbor a interpretaci čekají. Toto 

by však vyžadovalo více času a prostoru než je vyhrazeno pro diplomové práce. Domnívám se, že 

diplomová práce předložená Bc. Janem Skořepou splňuje standardy kladené na tento typ 

absolventských prací na MFF UK v Praze. Doporučuji ji tedy k obhajobě. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Mé otázky popř. náměty na diskusi vyplývají z výše uvedených částí posudku: 

1. Existuje nějaký zvláštní důvod nezařadit pohyb po chaotickém atraktoru mezi „zvláštní“ 

trajektorie ve smyslu autorovy kapitoly 1.1? Jinak řečeno, trajektorie na chaotickém 

atraktoru je „obyčejná“ nebo „zvláštní“? 

2. Jaká byla používána norma při výpočtech jednotlivých veličin, tzn. při výpočtu d2, ale 

zejména Ljapunovových exponentů prostřednictvím lyap_k a lyap_r a autorových programů 

divergence? 

3. Měl diplomant nějaký zvláštní důvod vybrat za testovací časovou řadu tu, která geograficky 

spadá do oblasti Kazachstánu? 
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4. Co znamená, respektive jak byl prováděn tzv. „standardní fit“ v závislosti C(m) na r (strana 

28)? 

5. Mohl by diplomant stručně a výstižně shrnout rozdíly mezi programy lyap_k a lyap_r 

navzájem? Ptám se proto, že z nich dále vycházejí výpočty autorových divergencí. 

6. Je možné nějak dát do souvislosti autorem zavedenou veličinu E(t,v) a Ljapunovovy 

exponenty? 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 

 

 

 

 

Místo, datum a podpis vedoucího/oponenta: 

 

    

V Praze 22.5. 2014            RNDr. Aleš Raidl, Ph.D.               

 


