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PRoBLEMATIKA slMULAcE A PŘEDPovĚoí TEPLoT s oHLEDEM
NA JEJí DALŠíVYUŽITí

Zpracova|: Jiří JUDA

Vedoucí práce. RNDr' Jan Daňhelka, Ph.D.

Před|oŽená baka|ářská práce, v rozsahu 55 stran, je zpracována přeh|edně a text práce je
vhodně dop|ňován tabulkami a obrázky.

Baka|ářská práce je č|eněna do dvou h|avních tématických-kapito|. Vprvní kapito|e je
věnována pozornost fyzicko-geografickým charakteristikám Ceské repubIiky Ve vztahu
k ovlivnění tep|otních poměrů. Podrobněji jsou popsány re|iéf, geo|ogická stavba, k|ima,
vodní p|ochy a půda ve vztahu k ov|ivnění tep|otních poměrů našeho Území. Autor také
popisuje vývoj tep|oty vzduchu v ČR a v|iv evapotranspirace na tep|otu vzduchu, její druhy a
zák|adní metody jejího stanovení.

Ve druhé cásti abso|vent popsa| prob|ematiku numerické předpovědi tep|ot. Ve|ice přeh|edně
zde popsa| předpovědní metody, prob|ematiku vstupních dat a jejich v|iv na úspěšnost
předpovědí tep|oty. Zvýšenou pozornost autor věnoval produktům ansámbIových
předpovědních systémů, zejména pak jejich grafickým výstupům.
V závěru druhé části je výčet a přeh|edný popis mode|ů vyuŽite|ných pro numerickou
předpověd' poČasí v ČR. NejvětŠí pozornost autor věnuje jediňému numerickému
předpovědnímu mode|u operativně počítanému v Čn _ ALAD|NU' Dá|e zde autor zmiňuje
modely Eta, HIRLAM, ECMWF, GFS a DWD.

V závěru .je stručný obsah baka|ářské práce a je zde naznaČen da|ší směr výzkumu
v magisterské části studia. Na konec práce je zařazen seznam pouŽité |iteratury a da|ší
zdroje dat. Výčet pouŽité |iteratury obsahuje 27 domácích i zahraničních pub|ikací'

K práci nemám žádné zásadní výhrady, v textu se vyskytují obÓas drobné přek|epy a pouze
drobné nesrovna|osti se vyskytují u číse| obrázků, které v někteých případech neodpovídají
císe|nému označení v textu, či v někteých případech chybí úp|ně, viz strana 7,37 a 43.

Závér
Před|oŽená práce sp|nila všechny poŽadované úko|y a vytčené cí|e v plném rozsahu. Autor
se dostatečně seznámi| s prob|ematikou numerických předpovědí na řadě uvedených
mode|ech. Mys|ím, Že před|oŽená baka|ářská práce je ve|ice dobým teoretickým podk|adem
pro da|Ší - magisterskou práci - ve které by se autor chtě| zabývat prob|ematikou
předpovědí tep|ot v povodí Labe z h|ediska jejich vyuŽite|nosti v operativním hydro|ogickém
mode|ování. Proto doporučuji státní zkušební komisi práci přijmout, schvá|it a k|asifikovat
známkou
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