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Tématem disertační práce je analýza srážkových úhrnů v České republice v pozorovaných datech a ve 
výstupech regionálních klimatických modelů (RCM) s hlavním důrazem na dělení srážek podle původu 
na převážně konvektivní a převážně stratiformní  (vrstevnaté, velkoprostorové).  Kromě Úvodu a 
Závěru je práce složena z pěti kapitol, z nichž každá se věnuje jednomu ucelenému tématu. Většina 
výsledků již byla publikována v impaktovaných zahraničních časopisech.   

Kapitola 1 představuje navržený postup rozlišení srážek na převážně konvektivní a vrstevnaté a 
výsledky testování na staničních datech z 11 meteorologických stanic v ČR. V druhé kapitole jsou 
podrobně analyzovány pozorované srážkové úhrny právě s ohledem na jejich rozdělení podle 
původu. V kapitole 3 jsou validovány srážkové úhrny simulované RCM z projektu ENSEMBLES a v 
Kapitole 4 je metodika použita pro validaci Euro-CORDEX modelů a pro analýzu změn srážkových 
charakteristik simulovaných těmito modely pro konec 21. století za předpokladu dvou různých cest 
vývoje koncentrací skleníkových plynů. V Kapitole 5 je testováno použití dvoukomponentního GEV 
rozdělení pro analýzu extrémních šestihodinových srážkových úhrnů s využitím rozdělení podle 
původu srážek.       

Navržená metodika rozlišení převážně konvektivních nebo vrstevnatých srážek je využitelná a 
přínosná pro mnoho praktických aplikací, zejména validaci klimatických modelů,  tvorbu scénářů 
změn srážkových charakteristik do budoucna použitelných pro odhady dopadů možných změn 
klimatu v hydrologii a zemědělství, i pro analýzu extrémních srážkových úhrnů v pozorovaných i 
modelových datech. Výhodou navržené metody je fakt, že vychází z údajů dostupných ve zprávách 
SYNOP, tudíž je možné ji aplikovat na dnes již relativně dlouhé časové řady pozorovaných srážkových 
úhrnů a tím pádem k detekci probíhajících změn klimatu. Výhody i různá omezení navržené metodiky 
jsou v disertační práci dostatečně diskutovány.  

Nejen navržená metodika, ale i celá řada výsledků práce je zajímavá a přínosná. Např. v kapitole 4 se 
ukázalo, že již dříve popsaný očekávaný nárůst intenzity srážek se týká nejen konvektivních, ale i 
stratiformních srážek. Přínosná je i diskuse možných příčin chyb v simulaci konvektivních srážek 
identifikovaných v modelových výstupech (v kapitole 3 a 4).   

Velmi zajímavá a přínosná je kapitola 5 porovnávající výsledky hodnocení extrémních srážkových 
úhrnů získané pomocí aplikace obyčejného a dvoukomponentního GEV rozdělení. Některé detaily 
metod použitých a diskutovaných v této kapitole nedokážu zcela posoudit (týká se to zejména volby 
metody výpočtu intervalů spolehlivosti pro n-leté hodnoty v části 5.5), uváděná tvrzení jsou ale vždy 
podložena citacemi z odborné literatury a popsané výsledky rozhodně slibují použitelnost navržené 
metodiky mj. i pro zpřesnění odhadů změn srážkových extrémů v budoucnu. 

Připomínky  

Proč byla pro srážkový den zvolena v kapitole 2 hranice 1 mm, a v dalších kapitolách je hranice 0,5 
mm? 

V kapitole 2 není zcela jasné, jaká metoda odhadu a testování trendů a závislosti na nadmořské výšce 
byla použita.  

U hodnocení závislosti srážkových úhrnů na nadmořské výšce v kapitole 2 není v diskusi zdůrazněn 
fakt, že výsledky jsou založeny pouze na 11 stanicích. 

V kapitole 2 bylo zjištěno, že závislost obou zkoumaných typů srážek na teplotě vzduchu je na sezónní 
škále menší než na denní škále. Je vyslovena hypotéza, že vliv očekávaného růstu teploty na změnu 



typu srážek nemusí být výrazný. Zde mi chybí podrobnější diskuse. Výsledky mohou být např. 
ovlivněny prostorovým zprůměrováním dat, v sezónních průměrech může být také maskován vliv 
případných změn proměnlivosti teploty vzduchu. Navíc je zmíněná hypotéza v mírném rozporu s 
dalším závěrem kapitoly 2, že zjištěný nárůst konvektivních srážek je pravděpodobně způsoben 
růstem teploty vzduchu.   

V kapitole 3 je v závěru nastíněna otázka, proč jsou si obě simulace modelů Aladin méně podobné 
než simulace modelů RCA. Pokud vím, tak u simulací RCA se jedná o téměř identický model, mezi 
oběma Aladiny jsou ale daleko větší rozdíly ve formulaci modelu, takže otázka se mi jeví jako 
nadbytečná.  

Na str. 65 je uvedeno, že jemnější rozlišení RCM vede k lepší simulaci "spatial characteristics", není  
ale jasné, z jakých výsledků to vyplývá.   

Na obrázcích 4.5 a 4.8 (str. 67, 71) jsou změny srážek vyneseny v milimetrech. V textu jsou 
komentovány relativní změny, jak je to obvyklé.  

Drobné připomínky 

Některé obrázky v kapitole 2 se v textu objevují dříve, než se o nich mluví, např. Obrázky 2.1 a 2.3.  

Není vysvětleno, jak jsou definovány "vousy" na boxplotech na obrázku 2.1.   

V kapitole 4 není okomentován fakt, že jednotlivé řídící simulace EC-EARTH se trochu liší (jak je 
naznačeno v tabulce 4.1), a informace o dalších použitých řídících globálních modelech téměř chybí.   

Na str. 59 není jasné vyjádření "comparatively well" - s čím se srovnává? 

Na str. 61 je v textu zmíněn multi-modelový průměr (ensemble mean) s odkazem na obr. 4.2, kde ale 
jeho hodnoty nejsou vidět. 

Na str. 61 je tvrzení (s odkazem na obrázek 4.3), že rozdíly mezi simulacemi jednoho RCM s různým 
rozlišením jsou malé. Kromě modelu HIRHAM se mi rozdíly nezdají úplně zanedbatelné. 

U obrázku 4.2 (str. 62) není vysvětleno, co jsou čísla v akronymech RCM. 

Na str. 66 je uvedeno tvrzení, že "více vyjádřené změny jsou pro RCP8.5", což ale neplatí pro letní 
sezónu.  

 

Závěr 

Téma disertační práce je rozhodně aktuální, použité postupy inovativní a získané výsledky originální a 
přínosné. To je ostatně prokázáno i tím, že téměř všechny představené výsledky již byly publikovány. 
Po formální a jazykové stránce je práce na velmi dobré úrovni. 

Výše uvedené připomínky nijak nesnižují vysokou kvalitu disertační práce. Doporučuji předloženou 
práci Zuzany Rulfové přijmout k obhajobě. Autorka rozhodně prokázala schopnost samostatné 
výzkumné práce.  
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