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   Úkolem disertační práce Petera Huszára v rámci jeho doktorského studia prostudovat  
současné možnosti spřažení regionálního klimatického modelu a modelu chemie a transportu 
atmosférických příměsí v atmosféře a realizovat příslušný modelový systém v podmínkách KMOP MFF 
UK. Především šlo o získání přehledu o možnostech použití modelu RegCM, který byl na katedře 
používán, jako možného zdroje meteorologických dat pro tento systém, o implementaci modelu CAMx a 
především o vytvoření příslušného modulu pro jejich propojení. K tomu účelu se měl diplomant 
seznámit s oběma modely a jejich implementací v našich podmínkách, rovněž měl získat přehled o 
možnostech propojování meteorologických modelů a modelů chemie a transportu atmosférických 
příměsí. Závěrečné cíle práce pak vyplynuly z potřeb aplikací vytvořeného systému v souvislosti se 
zapojením doktoranda do různých projektů na KMOP řešených.  

V průběhu těchto prací se doktorand podrobně seznamoval s implementací modelu RegCM na 
KMOP a v návaznosti na spolupráci s ÚI AV ČR implementoval model CAMx na KMOP MFF UK. 
Prostudoval moznosti propojování meteorologických modelů a modelů šíření znečištění, pro používané 
modely vytvořil propojovací modul, který umožňil jejich spojení v tzv. off-line systém. Tento systém pak 
úspěšně použil především v simulacích pro studium důsledků klimatické změny na kvalitu ovzduší 
v rámci projektu CECILIA a pro experimenty s parametrizací lodních emisí v projektu QUANTIFY. Do 
kontextu úkolů projektu CECILIA rovněž patřil vývoj interaktivního obousměrného propojení modelů 
v systému zahrnující zpětné vazby klimatické změny prostřednictvím změn v atmosférickém složení. 
Práce už se nevěnuje dalším experimentům v projektu MEGAPOLI, kde se doktorand podílí na řešení 
otázek vlivu velkých městských oblastí na klima a kvalitu ovzduší se zahrnutím zpětných vazeb, opět 
s využitím v rámci doktorandského studia vyvinutého modelového systému. 

   Peter Huszár v průběhu své práce prokázal velmi dobrou schopnost orientovat se v dané 
problematice a samostatně řešit zadané problémy a úkoly. Osvojil si základy vývoje modelových 
systémů pro simulaci regionální změny klimatu a jejích důsledků pro atmosférickou chemii a transport, 
počínaje teoretickými základy numerického modelování, atmosférické chemie, přes zásady 
programování, spouštění a údržby takových systémů a konče prací s velkými soubory datových výstupů 
a jejich statistického a grafického zpracování. Významným způsobem přispěl k implementaci 
zmíněného modelového systému na KMOP a k řešení úkolů projektů, na nichž se KMOP MFF UK 
podílela.  

   Závěrem lze říci, že Peter Huszár velmi dobře splnil úkoly svého doktorského studia, delší 
doba, kterou si dokončení studia vyžádalo, byla způsobena intenzivním zapojením do řady projektů, což 
vedle nesporného přínosu ve formě řady zajímavých výsledků a nakonec i velmi hodnotných publikací 
znamenalo i řadu povinností, termínů, setkání a konkrétních úkolů, které od samotného dokončení 
vlastní práce odváděly. Předložená práce dle mého názoru splňuje podmínky kladené na disertační 
práci, je i dobrým základem pro další pokračování řešení dané  problematiky.  Předloženou doktorskou 
disertační práci tedy proto doporučuji přijmout k obhajobě a na jejím základě doporučuji autorovi Mgr. 
Peteru Huszárovi udělit hodnost Ph.D. 
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