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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

V práci se autor zabývá srovnáním předpovědí základních prvků charakterizujících 

vnímání počasí ze tří globálních předpovědních modelů. Studována je shoda s naměřenými daty, a 

to pro délku předpovědi 48 hodin. Dále je zkoumáno vzájemné srovnání modelových předpovědí – 

pro tento účel autor připravil speciální index shody, a to jako vážený průměr z příspěvků 

jednotlivých meteorologických prvků. Porovnání je realizováno pro tři roční období (léto, podzim, 

zima).  Autor pracuje v celosvětovém měřítku. Toto rozšíření oproti původnímu záměru zaměřit se 

pouze na střední Evropu bylo realizováno pro účel studování chování globálních modelů 

v různých částech světa. To s sebou jistě nese určitý problém hrubého rozlišení modelových dat a 

jejich zaokrouhlení, stejně tak kvalita a hustota měření v různých oblastech nebyla optimální. 

Přesto autor dospěl k řadě zajímavých výsledků.   

Práci lze vytknout ne úplně výbornou jazykovou úroveň, objevují se překlepy a na několika 

místech i po stylistické stránce ne úplně šťastně formulované pasáže. Rovněž po stránce obsahové 

by si některé pasáže zasloužily určité přepracování, aby bylo jasnější, co daným textem autor míní. 

Na druhou stranu lze ocenit rozsáhlou diskuzi a na mnoha místech práce i značný originální vklad 

autora. 

 

I přes výše uvedené nedostatky práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce a 

doporučuji ji přijmout k obhajobě. 

 

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Zabýval se autor alespoň z vlastního zájmu i verifikací předpovědí na kratší dobu než 48 hodin, 

případně s jakým výsledkem? 

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

❑ nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně   ❑ velmi dobře   ❑ dobře   ❑ neprospěl/a 
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