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Předkládaná disertační práce se zabývá analýzou neurčitostí výstupů regionálních 
klimatických modelů (RCM) v oblasti ČR. Obecně mají neurčitosti modelových výstupů 
několik zdrojů. Jedná se o nepřesnosti v zadaných počátečních a okrajových podmínkách, 
dále o nutnost parametrizovat procesy, probíhající na prostorových a časových škálách 
menších, než je rozlišení modelu, a konečně o vlastní strukturu modelu, např. výběr 
konkrétních numerických metod nebo volbu prostorového rozlišení. V případě simulací 
budoucího klimatu ještě přistupuje nejistota ve vývoji faktorů, ovlivňujících klimatický 
systém.    

Analýza neurčitostí výstupů RCM byla zaměřena na dva multimodelové soubory, 
pocházející ze dvou evropských mezinárodních projektů, PRUDENCE a ENSEMBLES. 
Použity byly simulované hodnoty 30letých průměrných sezónních teplot vzduchu a úhrnů 
atmosférických srážek v referenčním období 1961–1990 a v několika budoucích časových 
obdobích.  

K analýze neurčitostí byly použity dvě různé metody. První z nich má za cíl rozložit 
celkový rozptyl multimodelového souboru na příspěvky regionálního modelu, řídícího 
globálního modelu a emisního scénáře (u simulací budoucího klimatu). Z výsledků této 
metody mj. vyplynulo, že u regionálních modelů z projektu PRUDENCE má na celkovém 
rozptylu simulovaných průměrných sezónních teplot vzduchu v období 1961–1990 i 2071–
2100 hlavní podíl RCM, ale u změn teploty v období 2071–2100 oproti referenčnímu období 
převládá vliv řídícího globálního modelu. Pro modely ENSEMBLES tento závěr platí jen v 
jarní sezóně. U srážkových úhrnů se nepodařilo nalézt žádný podobný obecný závěr.    

Druhý použitý postup, metoda REA (Reliability Averaging Method), hodnotí rozsah 
neurčitosti odhadnutý na základě velikosti vážené směrodatné odchylky simulovaných hodnot 
v multimodelovém souboru. Váhy pro jednotlivé modely jsou stanoveny na základě dvou 
kritérií. První z nich hodnotí shodu simulovaných hodnot a pozorování v referenčním období 
a druhé hodnotí vzájemnou shodu projekcí změn klimatu mezi jednotlivými členy 
multimodelového souboru. Metoda REA byla použita pro vyhodnocení neurčitosti plynoucí 
ze struktury regionálního modelu, byla proto aplikována na soubory simulací RCM řízených 
stejným globálním modelem, případně reanalýzou. Z výsledků mj. vyplynulo, že nejistota 
simulací současného klimatu je větší, než rozptyl simulovaných změn. 

 

 

 


