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Předložená disertační práce se zabývá studiem charakteristik průměrných a extrémních srážek 

se zaměřením na jejich konvekční a vrstevnatý původ, a to v pozorovaných datech a 

simulacích regionálních klimatických modelů z projektů ENSEMBLES a EURO-CORDEX. 

Vychází ze souboru 4 prací publikovaných v mezinárodních časopisech (Atmospheric 

Research, Climate Dynamics, International Journal of Climatology, Journal of Hydrology), z 

nichž ve 3 případech byla Z. Rulfová první autorkou a ve zbývajícím se zásadním způsobem 

podílela na prezentovaných výsledcích a jejich interpretaci. 

 

Hodnocení odborné úrovně práce přenechávám oponentům a členům komise. Jako školitel 

bych rád uvedl, že doktorandka pracovala na tématu samostatně a iniciativně, přičemž oba 

tyto aspekty měly z mého pohledu rostoucí trend v čase, což pokládám za velmi příznivé s 

ohledem na další pokračování v odborné kariéře. Do řešení byla schopna vložit výborné 

technické a programátorské schopnosti, pracovitost, ochotu prozkoumávat i cesty, u nichž 

nebylo dopředu jasné, zda povedou k užitečným poznatkům, i velkou míru vlastní invence a 

nápadů při prezentaci a vyhodnocení výsledků, které samostatně interpretovala. Úkoly 

vymezené v zadání práce z mého pohledu splnila a v některých ohledech překročila (např. 

vývoj dvousložkového GEV rozdělení, který přirozeně vyplynul v průběhu řešení). Pokud se 

práce v některých bodech od původního zadání odchýlila, bylo to dáno aktuálním vývojem ve 

studované problematice i vlastními průběžnými výsledky, z nichž nejpřínosnější se ukázaly a 

nejvíc možností otvíraly ty, které souvisely s rozlišením srážkových úhrnů podle jejich 

původu. 

 

Článek "Disaggregating convective and stratiform precipitation from station weather data" 

(Rulfová & Kyselý, Atm. Research 2013), který tvoří základ kapitol 1 a 2 předložené 

disertace, už získal nezanedbatelnou citační odezvu a je často uváděn v příspěvcích na 

mezinárodních konferencích. Nepochybně to souvisí nejen s poměrně originálním a 

inspirativním pojetím tématu, ale také s jeho aktuálností, neboť problematice rozlišení - byť 

často nedokonalého - srážek na převážně konvekční a velkoplošné je v posledních letech 

věnována velká pozornost i v souvislosti s klimatickými modely a jejich schopností simulovat 

srážky s ohledem na časové a prostorové charakteristiky nebo mechanismy vzniku (kapitola 

3), i pokud jde o možné důsledky změny klimatu (kapitola 4). 

 

Je také velkým kladem doktorandky, že v plné míře využila možnosti pracovního pobytu na 

KNMI (de Bilt, Nizozemsko) a spolupráce s dr. Adri Buishandem (jedna z nejvlivnějších 

osobností v oblasti statistické klimatologie a hydrologie) a dr. Martinem Rothem, která 



vyústila v článek v Journal of Hydrology (odpovídající kapitole 5 předložené práce). Ten 

využívá výsledků algoritmu pro rozlišení srážek na převážně konvekční a velkoplošné k 

navržení nového statistického modelu pro frekvenční analýzu srážkových úhrnů a srovnává ho 

se standardně používanými postupy (GEV rozdělení). Kromě uvedeného příspěvku tato 

zkušenost otevřela Z. Rulfové nové pohledy a přístupy ke studované problematice včetně 

možného dalšího směřování vlastního výzkumu i budoucí spolupráce. 

 

 

Domnívám se, že předložená disertační práce je hodnotným příspěvkem k současnému 

klimatologickému výzkumu a doporučuji ji k obhajobě. 
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