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S ohledem na prokázaný zesílený skleníkový efekt, který má vliv na globální i lokální klima, je v 

současné době věnována značná pozornost projekcím budoucího klimatu. Při těchto projekcích se 

stále častěji používají regionální klimatické modely (RCM), s jejichž pomocí jsou výstupy z 

globálních klimatických modelů (GCM) transformovány do jemnějšího časového i prostorového 

měřítka s cílem dosáhnout realističtějších projekcí regionálního a lokálního klimatu dále 

použitelných při studiu dopadů změny klimatu (impaktové studie). Různá výzkumná centra na 

celém světě používají různé GCM i RCM, přičemž výstupy, které jsou zpravidla volně přístupné 

na internetu, se od sebe více či méně liší. V souvislosti s použitím RCM pro projekci budoucího 

klimatu lze formulovat některé zásadní aktuální otázky: jaká je “přidaná hodnota” vyplývající z 

použití RCM (vzhledem k použití pouze GCM), jak se vyrovnat s velkým množstvim dostupných 

simulací (GCM, RCM, kombinace GCM a RCM) budoucího klimatu a z toho vyplývající 

nejistoty (například jaké modely použít pro specifikaci scénáře změny klimatu, jaké váhy přiřadit 

jednotlivým modelům). S uspokojením konstatuji, že právě tyto otázky jsou jedním z přemětů 

předložené práce a proto téma práce považuji za vysoce aktulní v kontextu současného 

klimatologického výzkumu – jak základního, tak aplikovaného. 

 

Disertační práce se skládá z následujících částí: abstrakt, úvod, 5 kapitol, závěr, seznam literatury 

a přiložené DVD, na kterém lze nalézt elektronickou podobu práce spolu s obrazovou přílohou, 

která není součástí tištěné práce. Uvedených 5 kapitol obsahuje: 

 

(1) Přiměřeně obsáhlý úvod do problematiky klimatických modelů s důrazem na jejich neurčitosti 

a multimodelové ansámbly (10 stran). V této části autorka prokazuje velmi dobrou orientaci v 

daném tématu. Ve svém přehledu využívá poznatky ze starších i nejaktuálnějších prací 

publikovaných v knihách i odborných časopisech. 

 

(2) Ve druhé kapitole (6 stran)) autorka popisuje data použitá v předložené práci. Je třeba 

zdůraznit, že vybraná data velice dobře reprezentují nejmoderněji modely v současné době 

používané k projekcím budoucího klimatu v Evropě. Konkrétně se jedná o nejnovější výstupy 

dostupné z databáze projektu ENSEMBLES a trochu starší (nicméně stále hojně používané) 

simulace z projektu PRUDENCE. Kvalita modelů je posouzena porovnáním výstupů modelů s 

pozorovanými klimatickými daty, které jsou zde zastoupeny technickými řadami odvozenými ze 

staničních dat z území České republiky. 

 

(3) Ve třetí kapitole (6 stran) jsou stručně shrnuty výsledky validace modelů GCM a RCM, kde 

autorka demonstruje schopnost modelů reprodukovat roční chod průměrných měsíčních hodnot (a 

jejich směrodatné odchylky) teplot a srážek a meziroční variabilitu teplot a srážek. V souladu s 

výsledky jiných autorů autorka na základě výsledků prezentovaných v této kapitole konstatuje, že 

“Výsledek hodnocení modelů se liší podle zvoleného kritéria (pro různé metriky i veličiny).” A 

dále z toho vyvozuje motivaci pro využití ansámblů: “Není tedy možné vybrat jeden nejlepší 

klimatický model, jehož výstupy by bylo možné použít např. pro impaktové studie....  ....naopak je 

výhodné použít soubory simulací více modelů. S jejich pomocí lze získat spolehlivější hodnoty 

(multimodelový průměr), navíc je zároveň možné ohodnotit související neurčitost.” To lze brát 

jako pozvánku k četbě dalších dvou kapitol, které přinášejí hlavní výsledky autorky získané v 

rámci disertační práce. 

 



(4) Čtvrtá kapitola přináší výsledky analýzy neurčitosti ve výstupech z regionálních klimatických 

modelů. Autorka se zde zaměřuje na neurčitosti vyplývajíci z (i) volby řídících dat (tedy 

použitého GCM modelu), (ii) volby RCM, a (iii) emisního scénáře na vybrané klimatické 

charakteristiky simulované RCM modely z obou databází (PRUDENCE a ENSEMBLES). Dále 

se zabývá prostorovou variabilitou jednotlivých příspěvků k celkové neurčitosti pro území České 

republiky a diskutuje tuto variabilitu z hlediska (i) vlivu orografie (jejíž reprezentace se v 

jednotlivých RCM vzájemně liší), (ii) podílu konvektivních srážek (data jsou k dispozici pouze u 

některých RCM z projektu ENSEMBLES) a (iii) kontinentality (která na našem území roste ve 

směru od západu k východu). 

 

(5) V páté kapitole je aplikována metoda REA (Reliability Averaging Method) k analýze 

nejistoty plynoucí ze struktury RCM (což je jeden ze zdrojů neurčitosti uvažovaných v předchozí 

kapitole) a ke snížení nejistoty v projekci změny klimatu pomocí multimodelového ansámblu. 

Vysledkem analýzy je získání vah pro jednotlivé modely v závislosti na jejich kvalitě (schopnost 

reprodukovat současné klima) a vzdálenosti od průměru multimodelového ansámblu. 

 

Hlavní výsledky získané v kapitolách 4 a 5 jsou přehledně shrnuty v závěrečné kapitole (6 stran). 

 

závěr: Autorka odvedla velice kvalitní disertační práci, ktrerá je formálně (struktura práce, 

efektivní způsob vyjadřování a přehledná prezentace výsledků ve formě tabulek a grafů) precizní 

a po stránce odborné velice aktuální (pokud jde o téma, použité metody i data), kvalitní 

(metodologie zpracování dat a diskuse získaných výsledků) a přínosná (pokud jde o možnost 

využití výsledků v navazujících impaktových studiích). Výsledky  prezentované v kapitolách 4 a 

5 považuji za originální z hlediska kombinace použité metodologie a použitých dat a z tohoto 

pohledu je i považuji za významný příspěvek k současnému dění v oblasti vývoje a aplikace 

regionálních klimatických modelů. Předložená práce jednoznačně prokazuje předpoklady autorky 

k samostatné tvořivé práci. Toto moje přesvědčení navíc vychází z faktu, že již několik let se 

zvědavostí a uspokojením sleduji výsledky práce Evy Holtanové, které jsou pravidelně 

prezentovány na mezinárodních konferencích. 
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