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„Coupling atmospheric chemistry/aerosols to regional climate models“  
 
Disertační práce je zaměřena na aktuálně velmi diskutovanou otázku potenciálních 
klimatických změn a jejich dopadů na kvalitu ovzduší včetně zpětné vazby změn koncentrací 
znečišťujících látek na klima. Klimatickým změnám je věnována velká pozornost i na 
mezinárodní úrovni, a to nejen v rovině odborných diskusí na konferencích, ale i v rovině 
celospolečenské a politické. Změny klimatu a jimi indukované změny v dalších oblastech 
mohou totiž významně ovlivnit život celé společnosti. Hlubší porozumění vzájemných vazeb 
může tedy přispět k minimalizaci škod změnou klimatu vyvolaných. 
V rámci předložené disertační práce byly studovány vzájemné interakce mezi 
meteorologickými parametry (ovlivněnými změnou klimatu) a kvalitou ovzduší. Při práci 
byly nasazeny široce využívané modely RegCM3 (The National Center for Atmospheric 
Research) a CAMx (The Environ Int. Corp.). Simulace byly provedeny na třech dekádách 
(1991 – 2000, 2041 – 2050, 2091 – 2100), přičemž první dekáda byla použita pro validaci 
systému. Ověřována byla jednostranná i oboustranná interakce mezi modely. Součástí práce 
byla i adaptace některých vylepšení do stávajících modelů a zhodnocení jejich dopadu na 
modelové výstupy. 
Práce je rozdělena do tří částí: první tři kapitoly přinášejí obecný úvod do řešené 
problematiky, další dvě kapitoly popisují práce nutné pro využití a vzájemné propojení 
zmiňovaných modelů. Ve zbylých kapitolách jsou představeny výsledky provedených 
výpočtů. K práci je přiložen obsáhlý seznam literatury. 
Vzhledem k tomu, že při práci byly využity světově uznávané modely RegCM3 a CAMx, 
které jsou rozvíjené v rámci široké mezinárodní spolupráce, velká část vlastní práce byla 
věnována vzájemnému propojení (couplingu) obou modelů, adaptaci některých vylepšení a 
experimentálním běhům modelových systémů. Právě vzájemné propojení obou modelů 
představuje, dle mého názoru, jeden z hlavních přínosů posuzované práce. Odborná komunita 
tak dostává do rukou další nástroj, který je možno využívat pro studium klimatických změn a 
jejich dopadů na kvalitu ovzduší. 
Prezentované výsledky vykazují dobrou shodu s měřeními (v rámci možností použitého 
přístupu) a prokazují tak funkčnost vyvinutého modelového systému. Předložené výstupy jsou 
i ve shodě s výsledky obdobných prací prováděných na dalších vědeckých pracovištích.  
 
Připomínky k předložené práci 
Připomínky k disertační práci jsou spíše formálního charakteru a nemají zásadní vliv na její 
kvalitu. 

- Úvodní kapitoly, zejména kapitola 2.2.1. „Eulerian models“ je příliš podrobná a 
v některých aspektech (odvozování rovnic) odbíhá od tématu vlastní práce. 



- Stejně tak kapitola 3 „Model CAMx“ je zbytečně rozsáhlá, dle mého názoru by stačilo 
kratší shrnutí a odkaz na popis modelu CAMx. 

- Na druhou stranu bych uvítal poněkud podrobnější popis a zhodnocení použitých 
výsledků meteorologického modelu pro jednotlivá výpočetní období a shrnutí hlavních 
rysů očekávaných klimatických změn. 

- Rozdělení frakcí prašného aerosolu (viz str. 25) na jemnou a hrubou frakci s limitními 
hodnotami PM2.5 a PM10 je dáno spíše praktickými ohledy na dostupnou měřicí 
techniku a platnou legislativu než skutečným ohledem na dopady na lidské zdraví. 
Z tohoto hlediska je důležitější sledování frakce PM1, která přímo proniká do plic a 
usazuje se zde. 

- Zřejmě s ohledem na dostupnost dat byla využita emisní databáze EMEP, přičemž 
transformace těchto emisí do jemnější sítě proběhla pouhým přiřazením adekvátní 
hodnoty z emisního čtverce EMEP do nové sítě. Vhodnější by bylo 

1. při adaptaci emisí EMEP na jemnější síť zohlednit skutečné rozložení emisí 
např. využitím hustoty osídlení tak, aby prostorová lokalizace jednotlivých 
velkých zdrojů lépe odpovídala realitě; 

2. využít podrobnější emisní databázi (např. REZZO na území ČR). 
Použití ne zcela přesných emisních údajů vede např. k posunu maxima koncentrací 
z Polsko-českého pohraničí na severovýchod (viz např. obrázek 6.7.).  
Zpřesnění použitých emisních údajů bych proto navrhoval jako téma pro další možnou 
práci v oblasti. 

- Z obrázku 4.5. (časová disargegace dopravních emisní) vyplývá, že maximální emise 
z dopravy jsou např. v pátek okolo 3 a 12 h. To neodpovídá skutečnosti. 
Pravděpodobně zde byly použity údaje z jiného časového pásma, přičemž tato 
informace není u obrázku explicitně uvedena. 

 
Shrnutí 
Disertační práce se zabývá velmi aktuálním tématem, jehož dopady mohou ovlivnit život celé 
společnosti. Přináší zejména nové nástroje použitelné pro studium závislostí vzájemných 
vazeb mezi potenciálními změnami klimatu a kvalitou ovzduší. Předložená práce prokazuje 
autorovu dobrou orientaci v řešené problematice a jeho schopnost samostatné tvořivé práce. 
Závěrem bych doporučoval, aby práce nebyla odložena, ale byla dále rozvíjena a používána 
při řešení dalších úkolů. 
Doporučuji přijmout předloženou disertační práci. 
 
V Praze dne 30. září 2010 
             RNDr. Jan Macoun, Ph.D. 
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