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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Předložená diplomová práce představuje výsledky experimentů s regionálním numerickým 
modelem WRF pro klimatické aplikace. V první kapitole autor stručně shrnuje dosavadní stav na 
poli RCM, někdy až příliš stručně, zvláště v části 1.1 poněkud na úkor srozumitelnosti. Druhá 
kapitola popisuje implementaci modelu WRF pro simulaci regionálního klimatu. Zde jsou 
obsaženy všechny důležité technické informace související s používáním modelu a 
vyhodnocováním výsledků. Neuškodilo by však alespoň stručně představit některé modelové 
parametrizace užité ve vlastních simulacích. V kapitole 3 jsou diskutovány výsledky testovacích 
běhů modelového systému ve výchozí konfiguraci a také experimenty s některými jinými 
fyzikálními parametrizacemi. K této části mám dvě připomínky: 1. ve druhé kapitole autor 
zmiňuje více možností vyhodnocení modelových výsledků (RMSE, korelace atd.), ale zde používá 
pro vyhodnocení pouze absolutní nebo relativní ochylky; 2. chybí diskuse některých výrazných 
odchylek (např. reprezentace Tmax v Rumunsku zřejmě souvisí se známou chybnou reprezentací v 
observační databází E-OBS). Čtvrtá a pátá kapitola prezentují výsledky delších simulací pro 
vybrané konfigurace modelu, přičemž ukazuje, že doporučená konfigurace modelu reprezentuje 
nejlépe teplotní charakteristiky, ale některé jiné parametrizace mohou vylepšit výsledky simulace 
srážek. Předložená práce celkově představuje solidní základ pro budoucí vědeckou práci.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

V kapitolách 3 a 4 jsou zobrazovány tabulky „celoplošných průměrů“ modelových odchylek od 
pozorování. Myslíte tím průměr přes celou plochu integrační domény (s nebo bez buffer zóny?) 
nebo plochu zobrazenou na mapách?

Práci 
 doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou.
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