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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza profilů meteorologických veličin na meteostanici v Dukovanech 
Jméno autora: Bc. Filip Černý 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Inženýrství životního prostředí 
Oponent práce: Ing. Jaroslav Fišák, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Ústav fyziky atmosféry AV ČR 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Vložte komentář. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Vložte komentář. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
  
Diplomant pravděpodobně zpracoval velké kvantum dat. Výsledky však nedostatečně prezentuje. V práci věnuje velký 
prostor nepodstatným věcem a podstatné přechází. Odvolává se na „nevyhovující předpoklady“, které bylo „nutné znovu 
ověřit“. Neuvádí však o jaké předpoklady se jedná a důvod proč je bylo nutné ověřit. Dále se v práci odvolává na svoji 
bakalářskou práci, aniž by citoval alespoň její závěry. 
Výsledky předkládá tak, že nelze zjistit, jak k nim dospěl bez možnosti si je ověřit. Navíc jsou výsledky předkládané jako 
„prokázané“, ačkoliv se jedná o pouhé tvrzení autora. 
Očekával bych, že pokud autor analyzuje nějaké meteorologické prvky, tak za nějakým účelem. Tento účel však autor ve své 
práci nezveřejnil. Závěry tedy odpovídají tomuto faktu.  
 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
 
Diplomant v práci často používá krkolomné formulace tak, že se věty stávají nesrozumitelné.  
Zaměňuje pojmy „převzato“ a „upraveno“. 
Používá chybné nebo nepřesné termíny (např. „nasycený tlak“). 
U převzatých obrázků nejsou upraveny popisky a přeloženy do češtiny. 
U většiny ročních grafů chybí některý z počátečních nebo závěrečných měsíců roku. 
Do práce je včleněno velké množství obrázků, které nemají vypovídající hodnotu a bylo by vhodnější je zahrnout do příloh. 
Takto pouze navyšují počet stran práce.  
Konkrétní připomínky viz dále. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Vložte komentář. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Konkrétní připomínky k práci  
 

Str. Část Odst.  

12 1.1 3 O jaké „nevyhovující předpoklady“ se jedná a proč je bylo nutné znovu 

ověřovat.  Pouze odkaz nestačí. 

13 1.2 1 Jak byly „definovány“ chyby měření, o které se jednalo? 

 1.3 2 Konstatováno:  Primárně se popis zabýval přístroji pro měření vlhkosti a 

tlaku vzduchu. 

Nepochopím, jak se „popis“ mohl zabývat …, a navíc v celé DP není o 

přístrojích na měření tlaku vzduchu ani zmínka. 

18 2.1.2 2 Co je to „nasycený tlak“? 

Rosa vzniká pouze v létě??? 

19 2.2 1 Formulace: Pro klasifikaci vertikálního členění se nejčastěji uplatňují: …..  

je nesprávná 

Správně: Vertikálně rozdělujeme atmosféru podle ….                                      

Obr. 4, proč má anglický popis? To je to tak obtížné popisy upravit? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

20 

2.2 2 Žádám o vysvětlení pojmu „Coriolisova frekvence“ 

20 2.3 1 … částice při svém vertikálním pohybu chová  ……  chybí se 

21 2.3.1 2 Rovnice v. 18  𝛾𝑑 = − ∆𝑇/ ∆𝑧 = 𝑔/ 𝑐𝑝 = 9,81/ 1,01 = 0,0098 𝐾𝑚−1
 má 

chybný výsledek 

24 2.3.1  Obr. 7 popisky 

25 2.3.2  Základní důvody vzniku inverze nejsou: radiační inverze; advekční 

inverze; frontální inverze ale radiace; advekce a fronty 

Inverze subsidenční (sesedání, nikoliv sedání, vzduchové hmoty) Chybí 

závorka 

30 2.5  Obr. 9  popisky 

31 3.1 3 U obou souborů byly vždy zaznamenány hodnoty s posloupností ROK–

MĚSÍC–DEN–ČAS–HODNOTA v horizontálním směru, ve směru 

vertikálním pak vzrůstající ROK–MĚSÍC–DEN–ČAS. 

32 3.2 1 Měření ve 2 metrech probíhá na pozemku, kde stožár leží, měření ….. 

  2 Tomuto tématu se podrobněji věnovaly kapitoly 4.1 a 4.2. Opět „kapitoly“ 

se věnovaly, nehledě na to, že jsme teprve v kapitole 3.2 

33 3.2  Popis pod obr. 11 Orto snímek okolí měřicího stanoviště Dalešice s 

vyznačeným umístěním čeho? 
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34 3.3 1 Konzole se zařízeními jsou vyvedeny vždy .. nebylo by lepší „umístěny“ 

Opět: .. tato diplomová práce se proto zaměřila na … 

Měření všech veličin v úrovni 2 metry probíhá na konstrukci kotvené do 

země a na střeše observatoře ve výšce 10 metrů nad terénem. 

  2 … na užité tenké vrstvě kapacitní polymerní látky HUMICAP.. 

 HUMICAP je název přístroje, nikoli látky 

35 3.3 1 … převedena na procentuální relativní vlhkost.  Je známa i jiná relativní 

vlhkost než vyjádřená v %??? 

  2 … zajistil znemožnění zatečení… česky se řekne znemožnil !!! 

40 3.4 2 V grafu je znázorněn …… v jakém? 

44 4.2 1 Psychrometry, včetně v Dukovanech užitých, a z hlediska … 

  2 Vzhledem k potřebě následného párování dat s daty o teplotě vzduchu a 

rychlosti a směru větru a potřebě disponovat …. 

46 4.2  Obr. 18 a 19 popisky 

  1 Pokud v delším časovém měřítku vykazuje měření vlhkosti vzduchu 

maximální denní RH hodnoty nižší než 80–90 %, je v tomto období 

pravděpodobně nutná kalibrace měřidla. 

47 4.2 1 V hlavní stati diplomové práce jsou představeny výsledky na nejvyšší a 

nejnižší úroveň, … snad „pro“ 

Obr. 20 a 21 Proč pro je pro úroveň 2 m použita teplota ze 119m? a pro 

úroveň 119 m Td a RH ze 2 m?  

Jaký je rozdíl mezi denním chodem a průběhem hodnot prvku za 24 hod.? 

Nabývám dojmu, že to diplomant neví. 

48 4.2 1 Na denních chodech zmíněných veličin byl také zřetelně vidět stejný trend 

denní změny teploty a relativní vlhkosti, pouze na nejvyšší úrovni 119 m 

byla křivka teploty vzduchu a relativní vlhkosti vyhlazenější (obr. 23) než 

na úrovni 2 m (obr. 22). To bylo s největší pravděpodobností dáno 

menším ovlivněním vyšší úrovně měření blízkostí zemského povrchu. 

Této větě nerozumím. 

  

49 4.2  Popisy pod obr. 24 a 25 neodpovídají. Pokud  T-Td ≤ 1 proč jsou na 

stupnici hodnoty až 2,0 

50 4.3  Tab. 10  Pro označení měsíců v roce bývá zvykem používat římské číslice.  

53 

- 

59 

  Obr. 29 až 42  Méně je často více. Stačilo uvést 1, 2 příklady a  přidat 

závěry. Ostatní růžice pak dát do příloh. 

Obr. 42 není podmíněnou větrnou růžicí!!! 

Popisky v obr. 30,32,34,36, 38 a 42! 

61 4.4 2 Co je to „typické teplotní zvrstvení“, jak je definováno? 

Bylo tak zřejmé, že u většiny měřených profilů došlo k určitému 

odchýlení od typického teplotního zvrstvení, které je však v nižších 

úrovních přízemní vrstvy mezní vrstvy atmosféry (a pod výstupnou 

kondenzační hladinou) celkem běžné.  

Jak je to možné? 

64 4.4.1 1 Je konstatováno: Na obr. 46 je vidět, že rozdělení teplotních zvrstvení v 

průběhu roku splnilo předpoklady vyjádřené v teoretických kapitolách této 

práce. 
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Kde jsou předpoklady konkrétně uvedené. Nepostřehl jsem je. 
 

70 4.4.2 2 Tato vysoká stabilita přízemní vrstvy mezní vrstvy atmosféry mohla být 

způsobena, jak již bylo zmíněno, vlivem ochlazování povrchu, nebo 

odrazivosti povrchu v zimních měsících.  

A co vyzařování??? 

73 4.5 2 … množství vodní páry s výškou atmosféře nepatrně klesá,.. chybí „v“ 

  3 Sezónně se hodnota gradientu hustoty vodní páry měnila, ale tvar 

vertikálních profilů byl po celý rok stejný. Jedinou výjimku tvořil měsíc 

květen, kdy při relativně vysokých hodnotách hustoty vodní páry byl 

vertikální gradient nižší než v předchozím měsíci, kdy byl ale naopak 

pokles hustoty vodní páry mezi úrovněmi 2 m a 119 m nebývale velký. 

Kde je to vidět??? 

74   Obr. 62b vertikální osa má být  ϱv (g/m3) nikoliv Teplota (°C) 

Jednotky je zvykem uvádět v [ ] Platí pro celou práci!!! 

76 4.5 2 Naopak teplotní zvrstvení atmosféry a denní změny vertikální stability 

neměly výrazný vliv na samotný obsah vlhkosti v atmosféře, 

reprezentovaný hustotou vodní páry (viz obr. 63b až 65b).  

Asi se nejedná o nešťastnější formulaci, spíše vyjádřený. 

80 4.6.2 1 V kapitole 4.4.3 bylo prokázáno, že minimálně u 23 % dat bylo možno 

předpokládat splnění předpokladu proložení logaritmickým profilem 

vyjádřeného v bakalářské práci. 

Příliš silné tvrzení!!! 

81 4.6.3 1 ▪ Stabilitní podmínky atmosféry hrají velkou roli při odhadu výparu, jak 

ukazuje obr. 69. 

Obr. 69 ukazuje závislost rychlosti větru a aerodynamického odporu na 

výšce nad terénem, nikoli vliv „stabilitních podmínek“ na výpar! 

 

▪ Profily rychlosti větru, které plně nesplňují předpoklad logaritmického 

profilu větru (RMSE do 1,5; NSE do 0,75) ovlivňují výsledky T–H 

rovnice do 8 % 

Jedná se o předpoklad, nebo kde se tato hodnota vzala? 

82 4.7  Obr. 73  Z jakého důvodu má rok 2014 pouze 11 měsíců? 

83   Obr. 74         - // - 

  3 V kap. 4.4.3 bylo sice prokázáno, že model prezentovaný v bakalářské 

práci odpovídal normálnímu teplotnímu zvrstvení atmosféry … 

Příliš silné tvrzení, bylo pouze konstatováno. 

…..  V ostatních měsících byla tolerovaná odchylka od ideálního 

logaritmického profilu rozložena rovnoměrně do všech úrovní, výsledná 

chyba výsledků T–H rovnice pro profily mírně neodpovídající 

teoretickému logaritmickému rozložení tedy byla vždy do 8 %, viz kap. 

4.6.2. 

Pouze konstatováno, nepodloženo v této práci (ani odkazem). 

85 4.7  Obr.76 Proč v r. 2008 chyběl leden a v r. 2012 (obr. 77) leden, říjen, 

listopad a prosinec? 
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86 

- 

87 

4.7  V r. 2013 (obr.78), 2014 (obr.79) a 2013 (obr.80) se zřejmě nevyskytl 

leden, únor a prosinec 

Nedomnívám se, že je šťastné takto kouzlit s délkou trvání roku. 

87  3 Předpoklad nepřítomnosti vrstvy v povrchové vrstvě by tedy naznačoval i 

odhad výparu viz obr. 78, kdy hodnoty z úrovní 2/79 byly odlišné od 

ostatních úrovní. 

O jakou vrstvu se jedná? Co tím autor chtěl říci? 

88 4.7 1 Ve všech případech následovala rychlost větru na úrovni 79 metrů trend 

na nižších úrovních, což se odrazilo na výsledcích odhadu výparu v 

daných letech, viz obr.  5 a 7. 

Obrázky vůbec neodpovídají popisovanému, obr. 5 ukazuje „Vertikální 

profily teploty pro jednotlivá teplotní zvrstvení podle Pechala a Bednář 

(1991) a obr. 7 Změny stability atmosféry s výškou v závislosti na změně 

potenciální teploty (Stull,1988). 

 

Opět kouzlení s délkou roku na obr. 81 a 82. 

91 5. 2 V první části analýza prokázala, že 37 % dat o teplotě vzduchu bylo 

nevyhovujících. 

Jak to prokázala? Příliš silné a neopodstatněné tvrzení! 

  4 U obou měření bylo zároveň prokázáno, že se kvalitativně zhoršovala se 

stoupající výškou nad zemí. 

Opět příliš silné tvrzení, zjištěno možná, prokázáno nikoli. 

92 5.  1 

 

 

2 

V druhé části bylo prokázáno, že počty výskytů zvrstvení atmosféry, 

jejich denní chody a výskyty v ročních obdobích byly srovnatelné s 

literaturou. 

 

Bylo prokázáno, že až v 75 % případů se mezi úrovněmi zvrstvení 

atmosféry lišila. 

V obou případech příliš silná tvrzení, zjištěno možná, prokázáno nikoli. 

 
 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

- Nepodloženě silná tvrzení 
- Zaměření pozornosti na nepodstatné věci 
- Nepřesná nebo nesprávná terminologie 

 
Žádám o vysvětlení termínu Coriolisova frekvence. 
Žádám o uvedení důvodu, proč byla tato analýza zpracována a uvedení alespoň jednoho konkrétního výsledku. 
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Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 12.6.2018     Podpis: Ing. J. Fišák, CSc. 


