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 Neurčitosti výstupů regionálních klimatických modelů  
 

RNDr. Eva Holtanová  zahájila doktorské studium v roce 2006. Její vědecká práce byla zaměřena na 
analýzu neurčitostí výstupů regionálních klimatických modelů (RCM). Opatření omezující rizika  
změny klimatu, vyvolané růstem koncentrací skleníkových plynů a aerosolů v atmosféře, závisí na 
odhadech neurčitostí vytvořených scénářů změny klimatu. S rostoucím počtem  klimatických modelů 
a simulací s nimi prováděných se mění i přístupy k vymezení nejistot, přechází se 
k pravděpodobnostním přístupům. Podle anotace uvedené ve studijním plánu se doktorandka  měla 
zaměřit především na dva okruhy problémů: 

• schopnost modelů reprodukovat současné klima (model performance criterion) 

• konvergence  hodnot změn klimatických charakteristik simulovaných  různými modely  
(model convergence criterion).  

Obsah předložené práce odpovídá stanoveným cílům. První kapitola představuje souhrn základních 
poznatků o zdrojích nejistot v simulacích regionálních i globálních klimatických modelů a o některých 
metodách jejich analýzy. Pozornost byla věnována i možnostem využití multimodelových souborů, 
jejichž analýze jsou věnovány další kapitoly disertační práce. Po stručném popisu použitých 
modelových výstupů a souborů pozorovaných dat je ve třetí kapitole ilustrován jeden z problémů 
validace simulací RCM a GCM, a to praktická nemožnost výběru jednoho nejlepšího modelu plynoucí 
ze závislosti hodnocení modelů na výběru kritéria. V dalších kapitolách je pozornost věnována 
samotné analýze neurčitostí výstupů RCM. Pomocí první ze dvou použitých metod je rozdělen 
celkový rozptyl modelových simulací na příspěvek řídícího GCM, samotného RCM, a příp. i emisního 
scénáře. Druhá metoda je určena k odhadu neurčitosti modelových projekcí plynoucí ze struktury 
RCM a k jejímu zmenšení vážením jednotlivých modelů na základě dvou různých kritérií založených 
na spolehlivosti a konvergenci modelových simulací. Kromě samotné aplikace metody na modelové 
výstupy z projektů ENSEMBLES a PRUDENCE jsou podrobně rozebrány jednotlivé kroky, zejména 
odhad parametru popisujícího přirozenou variabilitu dané klimatické charakteristiky a způsob 
porovnání pozorovaných a modelových dat. Všechny získané výsledky byly diskutovány a porovnány 
s ostatními studiemi publikovanými v odborné literatuře. Předložená práce přináší podle mého názoru 
originální poznatky. Bylo ukázáno, že poměr vlivu řídícího GCM a RCM na simulované průměrné 
sezónní teploty a srážky se mění, pokud uvažujeme průměrné hodnoty v jednotlivých časových 
obdobích, anebo jejich změny oproti referenčnímu období. Dále bylo poukázáno na relativné malý 
vliv emisního scénáře na simulované změny průměrných sezónních teplot a srážek. K zajímavým 
výsledkům také patří závěr, že multimodelové průměry sezónní teploty a srážek v období 1961–1990, 
získané ze simulací z obou projektů, se většinou vzájemně jen málo liší. To je v rozporu s očekáváním, 
že výsledky novějších modelů s vyšším rozlišením, navíc řízené reanalýzou, budou blíže pozorovaným 
hodnotám. Byly také uvedeny konkrétní odhady změny teploty a srážek na území ČR spolu s odhadem 
neurčitosti, a popsán způsob, jak je lze využít prakticky při tvorbě scénářů změny klimatu. 

Během studia RNDr. Eva Holtanová velmi spolehlivě a s vynikajícími výsledky plnila předepsané 
studijní povinnosti, pracovala po celou dobu velmi svědomitě, iniciativně, s tvůrčí invencí a vysokým 
zaujetím pro věc. Zapojila se velmi aktivně do výzkumných projektů řešených na KMOP MFF UK a 
v  Českém hydrometeorologickém ústavu; během studia pracovala na 3 českých výzkumných 
projektech  a jednom projektu EU. Cenné zkušenosti získala i na zahraničních studijních cestách, ať již 
v Readingu (Kurz Evropského centra pro střednědobou předpověď v Readingu - Numerical methods, 
adiabatic formulation of models. 30.3. –3.4.2009) nebo v l’Aquile (Mezinárodní letní škola ISSAOS v 
l’Aquile - Climatic Change and Impacts on Natural and Protected Areas. 30.8.-3.9.2010). Aktivně 
(formou posterů i ústní prezentace) se účastnila čtyř mezinárodních konferencí. Prezentace vzbudily  
značný ohlas. Výsledky své vědecké práce publikovala  RNDr. E. Holtanová v recenzovaných 



odborných časopisech (6 publikovaných,  1 přijata k publikaci)  a referovala o nich i na seminářích 
České meteorologické společnosti,  na interních seminářích katedry a na Doktorandském týdnu.   

Závěrem svého posudku chci znova zdůraznit pracovitost doktorandky, vytrvalost, se kterou vznikající 
problémy řešila, její tvůrčí invenci a zaujatost danou problematikou. Předložená práce přinesla  
originální poznatky a připravila půdu pro  budoucí výzkum na tomto poli.  

Závěrem konstatuji, že doktorandka  zadání  disertační práce splnila a doporučuji práci přijmout k 

obhajobě. 

 

V Praze dne  29.9.2010 
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