
Posudek diplomové práce 
Petra Sýkorová: Zpracování klimatických měření z experimentálních lokalit 

v Kyrgyzstánu a jejich synopticko-klimatologická interpretace  
 

Předložená práce předkládá výsledky zpracování klimatických dat nashromážděných během 

let 2007-2011 v oblasti kyrgyzských ledovcových jezer. Jedná se o nesouvislé řady ze 3 

stanic, z nichž 2 byly v průběhu měření přemisťovány až o 1500 výškových metrů. S ohledem 

na nehomogenity, způsobené tímto přemisťováním a na značné výpadky v měření, bylo 

zpracování těchto dat značně obtížné. Přesto se autorka svého úkolu zhostila a při plnění 

prokázala a uplatnila hluboké znalosti z oboru homogenizace dat. Také zpracování 

klimatických dat je na velmi dobré úrovni. V poslední části práce autorka nastudovala 

problematiku synoptické klasifikace a prokázala schopnost její aplikace v praxi. Kladně 

hodnotím preciznost a podrobné zpracování poskytnutých dat a přínos celé analýzy k popisu 

lokálních klimatických poměrů.   

Rešerše je složená ze dvou částí – první se věnuje zejména současnému poznání na poli 

homogenizace a zpracování klimatologických dat včetně synoptických klasifikací, druhá 

popisuje studovanou geografickou oblast z hlediska geologického, geomorfologického, 

hydrologického i klimatologického. Obě části zpracovala autorka podrobně a přehledně. 

Odborná literatura doporučená školitelem byla vhodně doplněna zejména o publikace a 

články týkající se studovaného regionu. Uvítala bych v této části mapu, která čtenáře ujistí o 

přesné poloze studovaného regionu v rámci Asie nebo bývalého Sovětského Svazu. Celkově 

je rešeršní část na obrázky a grafy poměrně chudá.  

Vlastní práce P. Sýkorové se věnuje zpracování jednak dat nashromážděných v Kyzgyzstánu 

během tříletého projektu katedry a dále dlouhodobých klimatických měření z databáze GHCN 

(Global History ClimatolgicyNetwork) za období pravděpodobně 1985-2015 (není explicitně 

uvedeno).  Data získaná v rámci projektu mají velmi špatnou kvalitu, časté výpadky a celkově 

jsou řady pro klimatologické účely nedostatečně dlouhé. Autorka pomocí homogenizace 

sestavila použitelné, i když dosti krátké, řady ze 2 stanic ve sledované oblasti. Popis použitých 

metod je podrobný a srozumitelný, metody jsou aplikovány správně, popis procesu 

homogenizace je vhodně doplněný grafy a tabulkami. Zpracování klimatologických 

charakteristik je velmi pečlivé. Pro popis vztahů mezi synoptickými situacemi a 

zaznamenaným počasím na stanicích autorka vytvořila klasifikaci cirkulačních typů, jejich 

četnosti a vazby na klimatické prvky zkoumala v jednotlivých sezónách. Trochu 

nepochopitelně však v této části autorka použila pouze data z projektu, čímž omezila 

sledované období na 3 roky. To samozřejmě vedlo k získání výsledků, které nemohou být 

reprezentativní, dokonce budí určité pochybnosti o správnosti uvedených závěrů (skutečně se 

mezi srážkově nadprůměrné typy v zimě řadily zároveň typ A i typ C ?, str. 73). Bohužel 

postrádám ucelenou a jednotící sumarizaci této části analýzy. Teplotní a srážkové poměry 

jsou detailně popsány pro jednotlivé synoptické situace, kterých je 27, přitom zastoupení 

některých je i méně než 3% v určitých sezónách. Než se čtenář dostane k typu 10, už si 

nepamatuje typické počasí při typu 1. V obhajobě bych tedy uvítala určité shrnutí teplotních a 

srážkových charakteristik pro ty nejčastěji zastoupené synoptické typy v jednotlivých 

sezónách (které situace v dané sezóně přinášejí srážky a jsou spojené s vyššími nebo nižšími 

teplotami, za kterých lze naopak očekávat spíš suché a slunečné počasí). 

Diskuse je poměrně stručná, autorka odůvodňuje některé detaily použití homogenizace, 

objevuje se zde i krátké porovnání výsledků se zahraničními články. Přestože autorka věnuje 

největší prostor synopticko-klimatologickým výsledkům, považuji jejich diskusi za 

nedostatečnou. Očekávala bych synoptické odůvodnění, proč byly při konkrétních situacích 

pozorovány nadprůměrné a při jiných podprůměrné teploty nebo srážky. Není mi např. jasné, 

proč je typ SE na jaře teplý a v létě studený, případně zda existuje souvislost s úhrny srážek a 

globálním záření.  Nebo proč je typ A na jaře spojený s nadprůměrnými srážkami a přitom má 



vysoké globální záření, zatímco v létě je zření podprůměrné a ani teploty nedosahují maxim. 

Zda může mít vliv umístění stanice, lokální orografické vlivy apod.  

Závěr je velmi stručný a krátce shrnuje cíle a nejdůležitější poznatky z hlediska rizika průvalů 

ledovcových jezer.  

Práce je psána kultivovaným, poměrně bohatým jazykem, téměř bez gramatických chyb, jen 

s minimem překlepů a drobných textových nedostatků. (např. chybějící slovo „pole“ u  

sousloví „geopotenciálních výšek“ (kap.2.3, ř.14); chybí pojem co mají řeky v Kyrgyzstánu 

„niválně-glaciální“ (str. 26, ř.15); neopodstatněné kombinování minulého a přítomného času 

(str. 27, odst. 4); „zaznamenán“ je vhodnější než „dosažen“ hovoříme-li o minimálním úhrnu 

srážek (str. 65, ř.1); nedoplněné číslo tabulky (str. 51, ř. 2)). 

K práci mám dále několik málo věcných připomínek, jež jsou dílčího charakteru:  

Pochybnosti budí tvrzení, že při velikosti trendu úhrnu srážek 1,2 mm/rok vzrostly průměrné 

roční úhrny srážek za období 1940-1991 přibližně o 100 mm. (str.16, ř.12). 

Nesrozumitelná je věta o výskytu synoptického typu Sc – o kterých 10 let bez výskytu se 

jedná? (str. 21, ř. 7).  

Uvítala bych podrobnější zdůvodnění, proč dochází k většímu tání ledovců v červenci a srpnu 

v porovnání s červnem (str. 26, ř. 5). 

V Grafu 18 bych doporučovala použít stupnici teploty s intervaly 5°C, stupnice pro srážky by 

neměla nabývat záporných hodnot. 

 

Na závěr bych ráda uvedla, že práce svým rozsahem zcela odpovídá požadavkům na 

diplomovou práci. I přesto, že postrádám souhrnný přehled výsledků synopticko-

klimatologické analýzy, hodnotím práci jako velmi dobře a pečlivě zpracovanou.  

 

Cíle práce byly splněny, diplomovou práci slečny Sýkorové doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnocení stupněm „výborně“.  
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