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dat do numerického modelu předpovědi počasí 

Předložená bakalářská práce obsahuje 7 kapitol a celkem 57 stran. Obsah práce odpovídá jejímu 

názvu. Autorka se zabývá prostorovými vazbami mezi některými meteorologickými veličinami a 

možností využití těchto vazeb při asimilaci dat do numerického modelu předpovědi počasí (NWP 

model). V souladu s návrhem tématu práce se autorka zabývá především veličinami důležitými pro 

předpověď konvektivních srážek.  

Zvolené téma je dlouhodobě ve středu pozornosti výzkumníků zabývajících se numerickou 

předpovědí počasí, protože znalost vazeb mezi meteorologickými veličinami má zásadní význam při 

přípravě počátečních modelových podmínek, které jsou pak určující pro kvalitu předpovědi. Vývoj 

numerického modelování umožňuje pracovat s modelovými veličinami, které buď nelze běžně měřit, 

nebo se měří s nesrovnatelně menším prostorovým i časovým rozlišením. Orientace na zpracování 

vazeb mezi modelovými veličinami lze považovat za inovativní postup, který se rozhodně standardně 

nepoužívá. 

Autorka v práci prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou, což ukazuje obsažná rešerše 

vývoje numerické předpovědi počasí a metod objektivní analýzy a asimilace (kapitola 2 a 3). Kromě 

toho autorka též prokázala schopnost prakticky aplikovat publikované postupy (kapitola 4). Autorka 

zvolenou metodu vhodnou pro aplikaci prostorových vazeb mezi veličinami naprogramovala a v práci 

prezentuje ilustrativní příklady, které jednak prokazují, že metoda byla správně naprogramována, a 

zároveň ukazují, jak metoda reaguje na různé vlastnosti vstupních dat a předběžného pole. 

Jádrem práce je kapitola 5, kde autorka prokázala schopnost samostatně zpracovávat data a z jejich 

analýzy odvozovat závěry. Zde prezentuje vlastní analýzu prostorových vazeb mezi vybranými 

veličinami. Kapitola 5 představuje původní příspěvek autorky, kde podrobně popisuje vstupní data, 

způsob zpracování dat a výsledky, tj. vypočtené korelační vztahy mezi veličinami jako funkci 

vzdálenosti bodů odkud korelované veličiny pocházejí. Provedená analýza jistě není úplná, což ani 

nebylo cílem a ani možné provést v rámci bakalářské práce, ale vypracované postupy jsou dobrý 

základ pro následné práce v rámci diplomové práce. 

Podle mého názoru předložená práce splňuje požadavky na bakalářskou práci a patří mezi 

nadprůměrné práce.  
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