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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Diplomantka si osvojila proncipy práce s rozsáhlými datovými soubory z klimatických modelů a 

výstupy koordinovaných skupinových simulací, ať již z CMIP5, tak především z aktivity 

EuroCORDEX, jejíž regionální simulace byly na aktivitu CMIP5 navázány. Po nezbytném 

zapracování do relativně složité problematiky práce s rozsáhlými daty a přípravě řady skriptů, 

které bude možno použít i v budoucnosti k dalším analýzám těchto dat, diplomantka docela 

samostatně podrobně rozebrala výsledky modelových simulací. Základní validaci simulací 

založených na experimentech řízených reanalýzou ERA-Interim byla věnována již výborná 

bakalářská práce autorky, zde jsou validační výsledky ukázány ve srovnání s validací v režimu 

řízení globálními kontrolními simulacemi CMIP5 experimentu pro současné klima a porovnány i s 

vyhodnocením pravděpodobného vlivu chyb globálních modelů. Těžiště práce je pak ve 

zhodnocení klimatického signálu z jednotlivých modelů, jejich porovnání i prezentaci celkového  

signálu skupinové simulace, a to pro vybrané scénáře RCP4.5 a RCP8.5. I když v současné době je 

v rámci aktivity EuroCORDEX již k dispozici poněkud více simulací, s ohledem na náročnost 

zpracování a jisté technické problémy v době závěrečných analýz, se autorka omezila na dříve 

vybranou skupinu, to ale nijak nesnižuje přínos práce a úroveň schopností diplomantky pracovat 

v dané problematice. I při zpracování vlastního textu diplomové práce prokázala Bc. Zuzana 

Kluková schopnost samostatné práce a velmi dobrou schopnost analyzovat a hodnotit modelové 

výstupy.  Výsledky práce považuji za dobré východisko pro eventuální publikaci v recenzovaném 

mezinárodním časopise. 
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