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Předložená doktorská práce obsahuje 145 číslovaných stran a je psána v anglickém jazyce. 

V zásadě vychází ze tří prací autorky, publikovaných dříve  v kvalitních recenzovaných 

zahraničních časopisech. 

Práce je členěna do logických kapitol. Po úvodu je zařazena rešeršní kapitola, popisující 

základy globálních a regionálních klimatických modelů, základní zdroje jejich nejistot a zdroje 

variability meteorologických proměnných v klimatických modelech. 

Následující 3 kapitoly vycházejí z dříve publikovaných odborných článků autorky. Z různých 

pohledů porovnávají variabilitu naměřených dat s variabilitou dat, simulovaných pomocí GCM 

a jimi řízených RCM.  

První část práce je zaměřena na změny teploty vzduchu a její variability a využívá MSC grafů, 

které zároveň znázorňují změny střední hodnoty i variability. Porovnává rovněž celkovou 

variabilitu (včetně složek variability, způsobených trendem v časových řadách) s variabilitou 

detrendovaných řad. Porovnání provádí pro 8 oblastí ve střední Evropě, a to pro naměřená 

data (E-OBS), GCM Arpege a dva jím řízené RCM, označené VaV a ENS. Z velkého množství 

získaných výstupů (MSC grafů) jsou v textu diskutovány jen vybrané, nicméně všechny grafy 

jsou uvedeny v příloze k práci. 

Druhá část práce je zaměřena na variabilitu simulovaných teplot a srážek a jejich časové 

komponenty. K tomu využívá dva RCM (RCA4 a CCLM4-8-17), řízené dvěma GCM 

(HadGEM2-ES a EC-EARTH). Výsledky jsou opět prezentovány pro 8 oblastí ve střední 

Evropě. Z metodického hlediska je zde využita dekompozice časových řad na 3 složky – 

krátkodobé změny, sezonní změny a dlouhodobé změny, a to pomocí FFT a Kolmogorov-

Zurbenkova filtru. 

Třetí část práce je zaměřena na vztah mezi teplotou a srážkami na základě simulací dvou 

RCM (RCA4 a CCLM4-8-17), řízených čtyřmi GCM (CNRM-CM5, HadGEM2-ES, EC-EARTH 

a MPI-ESM-LR). Vztah mezi teplotou a srážkami byl studován jednak pomocí Pearsonova 

korelačního koeficientu měsíčních anomálií, jednak pomocí T-P indexu (TPI). 

Každá ze tří uvedených částí práce je uvedena samostatným úvodem a zakončena závěry a 

diskusí. 



Další částí práce je celkový závěr, seznam literatury, seznam obrázků, seznam tabulek, 

seznam použitých zkratek, seznam publikací autorky a rozsáhlá příloha s podrobnými 

grafickými výsledky. 

Práce je napsána srozumitelnou angličtinou, pokud mohu posoudit tak bez gramatických chyb. 

K textu mám jen několik drobných připomínek: 

 Na str. 10 jsou popisovány šířkové změny variability v zimním a letním období. Pokud 

jde o tropy, bylo by možná dobré upřesnit, zda se jedná o zimní či letní období na 

severní nebo na jižní polokouli, případně uvést přímo měsíce. 

 Na str. 11 je uvedeno: „…in addition to the increase in mean temperature, a regime 

with increased temperature variability should be considered to explain the extremely 

warm summer of 2003.“. Pokud by ale vyšší variabilita přispívala k extremitě teplot ve 

smyslu extrémně horkého léta, musela by se, podle mého názoru, projevovat 

asymetricky, hlavně růstem četnosti či velikosti kladných teplotních anomálií. Možná 

by stálo za to podrobněji vysvětlit. 

 Na str. 37 by možná místo „…the annual rotation of the Earth around the Sun“ bylo 

lepší použít slovo „circulation“ nebo „revolution“. 

Celkově je práce velice kvalitní a aktuální. Její výsledky jsou velice důležité např. pro 

hodnocení validity klimatologických scénářů, sestavovaných pomocí klimatických modelů, ať 

už RCM nebo GCM, případně ve studiích, kde je důležitý nejen vývoj střední hodnoty daného 

prvku, ale i jeho variability. Výsledky práce budou jistě využity v dalších klimatologických 

studiích. 

Použitá data, metody a postupy jsou zcela adekvátní. Po formální stránce je práce zpracována 

velice kvalitně.  

 

Práce jednoznačně prokazuje schopnost autorky samostatně a tvořivě pracovat. 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
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