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Vyjádření školitele k disertační práci Mgr. Jána Maška „Broadband 

radiation scheme fully interacting with clouds“.  

 
  

 

Nosným tématem předložené disertační práce je vývoj nového schématu 
parametrizace radiačního přenosu v atmosféře, cíleného pro použití 

v modelu numerické předpovědi počasí. Právě tento specifický požadavek 
vede při stavbě parametrizace ke snaze dosáhnout co nejpříznivějšího 

poměru mezi její výpočetní náročností a přesností. Kromě toho byly na 
novou parametrizaci kladeny další požadavky související s potřebami 

zpřesňování předpovědi při rostoucím prostorovém rozlišení modelu, které 
s sebou nese nutnost použití kratších časových kroků z důvodu numerické 

stability. Přirozeně že v takové situaci by výpočty parametrizace záření 
v každém časovém kroku modelu nerealisticky prodloužily výpočet celé 

předpovědi, kompromitující časovou kritičnost provozní aplikace modelu. 
Na druhou stranu je žádoucí zachovat v plném časovém rozlišení modelu 

interakci záření s rychle se vyvíjející oblačnou scenérií – toto vede na 
požadavek konstrukce schématu s tzv. částečnou intermitencí výpočtů, 

což s sebou nese další omezení na možnosti kombinace vhodných postupů 

a klade nároky na nalezení originálních řešení.   
 

Vlastní tělo disertační práce je rozděleno do dvou hlavních bloků. K nim 
jsou přiloženy dva stěžejní články, popisující výsledné schéma, které vyšly 

v prestižním impaktovém časopise Quarterly Journal of the Royal 
Meteorological Society.  

 
V prvním bloku nalezneme de facto rešeršní část práce, která přináší 

přehled o problematice parametrizace záření v modelech předpovědi 
počasí a modelech klimatu. Shrnuje a stručně vysvětluje obvyklé 

zjednodušující hypotézy a aproximace, které jsou používány při přechodu 
od teorie Maxwellových rovnic k realizaci parametrizací. Doktorand velice 

erudovaně hodnotí vlastnosti postupů při integraci rovnice radiačního 
přenosu, vysvětluje míru nepřesnosti volených zjednodušení a omezení 

jejich případných kombinací. Zároveň jasně předestírá volby učiněné pro 
stavbu nové parametrizace záření pracovně nazvané ACRANEB2. Výborně 

zpracovaný text jasně demonstruje hlubokou orientaci doktoranda 

v tématu, kterou během studia získal. 
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Druhý blok práce je soustředěn na vlastní originální výsledky výzkumu, 

které vedly až k realizaci parametrizace ACRANEB2. Doktorand zde velmi 
poctivě popisuje již existující stavební kameny a nové problémy, které 

bylo třeba vyřešit, aby bylo dosaženo vytyčeného cíle – dostatečně 

přesného a rychlého schématu. Dosažené originální výsledky jsou 
mnohočetné, počínaje vyřešením problému přesnosti transmisí v širokém 

spektrálním pásmu, ve kterém vyzařuje systém Země-atmosféra, přes 
novou parametrizaci optické saturace oblačnosti ve slunečním spektru, 

zlepšené schéma aplikace tzv. Net Exchange Rate algoritmu, realizací 
intermitentních výpočtů konče. Tyto hlavní výsledky jsou doprovázeny 

dalšími drobnějšími, nicméně též originálními zlepšeními. 
 

Nové schéma parametrizace záření ACRANEB2 a dosažené originální 
výsledky jsou kompaktně popsány ve dvou přiložených článcích, kdy 

každý popisuje část schématu relevantní pro tzv. sluneční část spektra a 
tzv. dlouhovlnnou část spektra systému Země-atmosféra. To, že se 

podařilo dosáhnout vytyčeného cíle, dokládá mimo jiné vyjádření jednoho 
z lektorů článků, cituji: „The paper deals with the same problem of time 

consuming in the LW radiative transfer calculation and aims at developing 

a scheme that is computationally fast yet accurate. As I mentioned in my 
comments on the shortwave paper, this issue is critical in numerical 

weather prediction forecasting and climate modelling and challenging task. 
In this paper, the authors have demonstrated their efforts to reach this 

goal. The evaluation results have shown that benefits of this scheme in 
both accuracy and efficiency. In particular, only 8 full two-stream radiative 

transfer calculations are needed, making this scheme probably the most 
efficient one in the community.“ Kromě toho schéma ACRANEB2 již 

prokázalo svoje přednosti v provozním nasazení modelu ALADIN, nejprve 
v ČHMÚ, později v dalších meteorologických centrech spolupracujících 

zemí. Rozšíření schématu do zahraničí napomohlo k novým výzkumným 
výsledkům, kdy je doktorand spoluautorem dalších dvou článků. 

 
V neposlední řadě musím vyzdvihnout celkovou vysokou pracovní a hlavně 

vědeckou morálku doktoranda, jeho rigorózní přístup a vůli nevzdat se a 

hledat cesty, jak překonat nečekaně vyvstalé problémy. Není pochyb o 
schopnostech samostatné vědecké práce doktoranda. S velkým potěšením 

proto doporučuji tuto vynikající disertační práci k obhajobě.          
 

 
V Praze dne 9. října 2017 

 
 

       …………………………………………………… 
RNDr. Radmila Brožková, CSc. 

Oddělení numerických předpovědí 
počasí 

 


