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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 



Trochu mě mátlo různé značení směrodatné odchylky v různých kapitolách (σ v kapitole 2.3, 

smodch v kapitole 5.2 na straně 48, S v kapitole 5.2 na straně 54). 

Termín „meziroční proměnlivost“ se mi nezdá dostatečně všeobecně známý, takže postrádám jeho 

definici. 

Práci hodnotím jako kvalitní a přínosnou. Autorka se zabývá aktuálním tématem regionálních 

klimatických modelů a jejich schopností simulovat různé meteorologické veličiny pro ČR 

(oceňuji, že nezůstala jen u teplot a srážek, ale zabývala se i relativní vlhkostí vzduchu a rychlostí 

větru). Autorka nastudovala velké množství materiálů a přehledně zpracovala obdivuhodné 

množství dat. Schopnosti uvedených regionálních klimatických modelů simulovat referenční 

klima byly zkoumány několika způsoby (včetně přehledných Taylorových diagramů) a závěry 

potvrzují, že neexistuje žádný „ideální“ model, a že k výsledkům regionálních klimatických 

modelů a jejich interpretaci musíme přistupovat uvážlivě. 

V neposlední řadě jsou získané výsledky dále využitelné při dalším vývoji regionálního 

klimatického modelu Aladin-Climate/CZ v ČR. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Jaké jsou modelové nadmořské výšky vybraných bodů v Oblastech 1a 2 v kapitole 3.4 (str. 23)? 

Zde se mi nezdá korektní porovnávat bodovou informaci (stanice) s plošnou (Oblast). Hlavně 

v případě Oblasti 1 se jedná o dosti velkou plochu, která není, co se týče pozorované teploty, 

úplně homogenní (viz Atlas podnebí Česka). Podle mého názoru by bylo přínosnější porovnávat 

mezi sebou „krabičky“ pro pozorování v síti Aladina, v síti modelů Ensembles a všech stanic 

v oblastech (to by asi nešlo u Oblasti 2, která je malá a leží v ní zřejmě jen ta 1 stanice), nebo vždy 

stanice a nejbližšího modelového bodu. 

Práci  

⌧ doporučuji  
 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
⌧ výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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