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Předložená disertační práce je věnována problematice neurčitosti výstupů klimatických modelů a hledání 
jejích příčin a zdrojů především ve výsledcích dostupných simulací regionálních klimatických modelů. Studována je 
především oblast střední Evropy s důrazem na podmínky České republiky. 

Disertační práce Evy Holtanové je členěna vedle Úvodu a Závěru s přílohou do pěti kapitol. V Úvodu  
autorka stručně formuluje cíle práce, tedy shrnout dostupné poznatky o neurčitosti klimatických modelů a jejích 
zdrojích a analyzovat tyto neurčitosti ve výsledcích simulací regionálních klimatických modelů pro oblast ČR. 
V Kapitole 1 je podán úvodní přehled problematiky klimatického modelování a neurčitostí výsledků klimatických 
modelů s ohledem na možné zdroje těchto neurčitostí. V Kapitole 2 autorka popisuje data použitá pro další vlastní 
analýzy prezentované v předložené práci, Kapitola 3 naznačuje možnosti a metody hodnocení shody modelů 
s pozorováním. Vlastní analýzy neurčitostí v souborech modelových výsledků projektů PRUDENCE a ENSEMBLES 
pro zájmovou oblast ČR autorka prezentuje v Kapitole 4 se zaměřením na zdroje neurčitostí a v Kapitole 5 s cílem 
kvantifikovat rozptyl regionálních simulací. Součástí těchto dvou kapitol je i podrobná diskuze a shrnutí všech 
výsledků. V Závěru práce autorka shrnuje obsah jednotlivých kapitol spolu s hlavními závěry a naznačuje i některé 
možnosti dalších analýz.  

Koncepce práce je dobře utříděná, úvodní kapitoly jsou věcné a dotýkají se skutečně řešené problematiky. 
Velmi kvalitní je bezesporu přehled dostupných prací a předcházejících výsledků. Otázkou je, zda by nebylo 
vhodnější podrobnější popis metodik užitých v Kapitolách 4 a 5 představit již někde v rámci úvodních „teoretických“ 
partií disertační práce, ale v autorčině pojetí tvoří příslušné Kapitoly 4 a 5 ucelená pojednání v publikačním formátu. 
Pouze partie týkající se různých pozorovaných dat v Kapitole 5 působí až příliš technicky a spíše by se hodily do 
popisu dat, i když jejich souvislost s analyzovanými neurčitostmi je nesporná. V diskusích statistických výsledků 
Kapitoly 4 mi trochu chyběl pokus o vysvětlení či fyzikální interpretaci, i když nakonec v příslušném shrnutí jsem se 
některých interpretací či hypotéz dočkal. Pokud jde o častou nevelkou jistotu (objektivní) některých závěrů, není 
významným zdrojem to, že zájmové území je příliš malé, byť se analýza věnuje výsledkům regionálních modelů i 
s docela jemným rozlišením (ENSEMBLES – 25 km)? Smysl práce tímto ovšem dotčen není, studovat spolehlivost či 
neurčitost výsledků scénářů klimatické změny v úzce lokalizované oblasti je na místě a právě disertační práce si 
může dovolit přinést i takovýto „negativní“ výsledek, spíše bych na tom ocenil systematický přístup. Práce 
neobsahuje podstatnější chyby či nedostatky, pouze v části 4.1 na str. 45 ve výrazu pro kombinovaný příspěvek 
regionálních modelů a scénářů se patrně nebude sčítat přes GCM. 

Po formální stránce je práce velmi pěkně provedena, obsahuje velmi značné množství informací, které je 
ovšem někdy obtížné vstřebat, podrobná shrnutí jsou přínosem. Jazyk práce je bohatý a dobře čitelný, práce 
neobsahuje mnoho překlepů, pokud nějaké, pouze se domnívám, že pokud v česky psané práci citace na zahraniční 
prameny s více autory jsou odkazovány … et al., stejný způsob by měl být použit i pro odkaz na Kalvová et al. 
(2009). Rovněž bych byl v psaném textu zdrženlivější v používání termínů jako ansámbl či gridbox, i když jsou 
v běžné komunikaci často používány. 

Závěrem konstatuji, že uvedené drobné připomínky nijak nesnižují vysokou kvalitu této disertační práce, a 
proto doporučuji předloženou práci Evy Holtanové přijmout k obhajobě. 
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