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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Předložená bakalářská práce analyzuje výsledky validačních běhů regionálních klimatických modelů
provedených v rámci iniciativy Euro-CORDEX. Autorka prokazuje výborné zvládnutí základních 
technik modelové validace, od technického zpracování surových výstupů modelů, přes vybrané 
statistiky, po vizualizaci a základní interpretaci výsledků. Jako velký klad práce lze vidět především 
zapojení do právě řešené problematiky související s vývojem a aplikací regionálních klimatických 
modelů a tedy aktuálnost této analýzy.

Text je psán velmi srozumitelně, autorce se podařilo zredukovat na minimum počet překlepů (RMC
pro „root mean square“ na str. 9, „olast“ v popiscích Taylorových diagramů) a problematických 
formulací. Zřejmě jediným větším opomenutím je nedostatečný popis, které statistiky (časové či 
prostorové) byly použity pro tvorbu Taylorových diagramů. Toto je několika slovy naznačeno 
pouze v závěru.

Celkově se jedná o zdařilou práci, která může velmi dobře sloužit jako základ pro práci 
diplomovou nebo případnou publikaci.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

Jaké statistiky (prostorové, časové) byly použity pro tvorbu Taylorových diagramů?

Práci 
☒ doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou/bakalářskou.

Navrhuji hodnocení stupněm:
☒ výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a
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