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     Předložená dizertace obsahuje 78 stran vlastního textu, seznam použité a citované 

literatury, seznam obrázků a tabulek, dále pak seznamy použitých symbolů a zkratek. 

Z hlediska rozsahu a právě zmíněného vybavení tedy splňuje obvyklý standard doktorské 

dizertace obhajované v oboru meteorologie a klimatologie. Je kompletně psána v anglickém 

jazyce a jsou k ní pevně připojeny separáty dvou impaktovaných článků (Journal of Royal 

Meteorological Society), které tematicky bezprostředně souvisejí s jejím obsahem a v nichž je 

autor dizertace v jednom případě prvním autorem, ve druhém případě druhým autorem. Tyto 

články musely projít náročným recenzním řízením na mezinárodní úrovni a dokládají tak 

úspěšnou publikovatelnost výsledků práce dizertanta v předních světových časopisech 

meteorologického zaměření. 

     Dizertace je v zásadě členěna do dvou obsáhlých kapitol. První z nich se zaměřuje na 

teoretické základy předmětné problematiky a vyúsťuje v obecné načrtnutí schématu 

parametrizace radičního přenosu v numerických prognostických modelech. Vlastní cíl 

dizertace je přitom jasně formulován v bezprostředně předcházejícím Úvodu. Jde o originální 

vytvoření nového algoritmu parametrizace radiačních dějů v numerických prognostických 

modelech, který by v řadě ohledů zpřesňoval a detailizoval stávající operativně používané 

algoritmy. Přitom by měl též zvyšovat efektivitu výpočtů a přispívat ke snížení nákladů na 

realizaci v operativní meteorologické praxi. Je evidentní, že tyto dva rámcové požadavky jsou 

v jistém smyslu slova kontradiktorní a nalezení účinného kompromisu mezi nimi představuje  

velmi delikátní záležitost, jež logicky prolíná celým obsahem dizertace. Autor mj. v tomto 

směru již v Úvodu přehledně a v logické návaznosti formuluje 18 dílčích bodů (viz 3. a 4. str. 

dizertace), které si klade za cíl plnit. 

     Praktické řešení přenosu radiačním toků v reálném atmosférickém prostředí v zásadě 

vyžaduje splnění tří teoreticky i aplikačně náročných úkolů: 

-  provést vhodnou zjednodušující schematizaci složitých reálných absorpčních spekter vodní 

páry, popř. dalších plynů, zejména oxidu uhličitého a ozonu, s minimálními negativními 

dopady na realističnost a přesnost příslušných výpočtů při co největším zjednodušení 

používaných výpočetních schémat, 

-  co nejefektněji vyřešit geometrii radiačního modelu, což v principu spočívá v úkolu nalézt 

co nejvhodnější a nejpřesnější aproximaci prostorových radiačních toků soustavou co 

nejmenšího počtu fiktivních směrovaných radiačních paprsků,  

-  řešit trojdimenzionální prostorovou strukturu použitého radiačního modelu mj. v souvislosti 

s prostorovými nehomogenitami oblačných prostředí vyznačujících se působením obrovských 

souborů vodních kapek různé koncentrace a různých velikostí, případně i ledových částic 

majících kromě toho i rozmanité geometrické tvary. 

     V zásadě lze konstatovat, že autor dizertace vytváří v první kapitole velmi solidní 

teoretický základ pro konstruování vlastního algoritmu (nazvaného ACRANEB2) plně 

zohledňujícího všechna tři právě zmíněná témata. Využívá přitom svých hlubokých znalostí 

historických i recentních přístupů k dané problematice a dokládá i podrobné znalosti 

nejnovějších prací ve světovém měřítku. Právě zde možno ocenit, že v logické návaznosti na 

kontinuitu dosavadního vývoje řešení dané problematiky jasně formuluje svoje originální 

přístupy a prokazuje značnou míru osobní tvůrčí invence. 

     Druhá kapitola je posléze věnována prezentaci a následné analýze hlavních benefitů 

založených na aplikování algoritmu parametrizace radiačních dějů ACRANEB2. 



Prezentované analýzy vycházejí z teoretických hodnocení i modelových aplikací ve vztahu 

k přenosu sluneční i dlouhovlnné radiace v zemské atmosféře a jsou v předkládané dizertaci 

dokumentovány výsledky řady konkrétních výpočtů. Ty vesměs svědčí o realističnosti  

vytvořeného algoritmu a o jeho efektivitě. Konkrétně považuji za potřebné zdůraznit, že zde 

v realizovaných výpočtech byla prokázána značná citlivost ověřovaného radiačního schématu 

na mikrofyziku oblaků a parametrické charakteristiky oblačné pokrývky. Samo o sobě je to 

pozitivní skutečností naplňující dílčí cíle dizertace, ale otevírají se tím i mnohem hlubší 

otázky a perspektivy vzájemných vztahů a vazeb jednotlivých parametrizací fyzikálních dějů 

v numerických prognostických modelech. Samozřejmě to naprosto přesahuje možnosti 

zpracování v jedné dizertaci, ale dle mého názoru může právě předkládaná dizertace posloužit 

i jako pozoruhodný impuls k úvahám o budoucím zdokonalování celkové fyzikální náplně 

numerických prognostických modelů. V kapitole jsou rovněž rozsáhle a úspěšně testovány 

zvolené úprav schematického vyjádření absorpčních spekter (broadband scheme). Sympaticky 

působí skutečnost, že autor volil jako testovací případy i relativně komplikované 

meteorologické situace, např. s přechodem zvlněné studené fronty. 

    Přímé komplexní ověření navrženého a studovaného algoritmu ACRANEB2 

v bezprostředních praktických aplikacích numerických modelů ve standardních 

meteorologických prognostických aktivitách je však objektivně velmi komplikovanou, a 

především dlouhodobou záležitostí, jež se svým časovým rámcem zcela vymyká časovému 

horizontu jednoho dizertačního tématu. Nicméně by bylo vhodné, aby se autor při obhajobě 

vyjádřil, zda se dnes s nějakým širším verifikačním programem v rámci praktické činnosti 

Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) reálně počítá. Ze závěru dizertace jasně 

vyplývá, že autor spatřuje aplikační perspektivu a významný přínos algoritmu ACRANEB2 v  

činnosti ČHMÚ především v souvislostech s detailními prognostickými modely 

s horizontálním krokem prostorové integrace do 10 km. Zde je aplikace nových 

zdokonalených radiačně parametrizačních schémat v detailní trojrozměrné struktuře 

naléhavou potřebou. Detailizace radiačních výpočtů bude nezbytně třeba mj. pro modelová 

zahrnutí složitých nehydrostatických dějů, které v modelech jemného měřítka mohou 

představovat značné přiblížení se fyzikální realitě, i když evidentně půjde o velice složitou 

záležitost vyžadující ještě dlouhodobé vynakládání značné práce. Nicméně i tyto věci by 

mohly být s užitkem zajímavě diskutovány v rámci obhajoby.  Výsledky předložené dizertace 

tedy zřejmě představují nepominutelný předpoklad a impuls pro další kvalitativní rozvoj 

numerických prognostických modelů v české povětrnostní službě i v jejích rozsáhlých 

mezinárodních kooperacích. Dizertace tak vedle kvalitního teoretického základu, plně 

srovnatelného se soudobou světovou úrovní řešení dané problematiky, v sobě obsahuje i velký 

potenciál pro budoucích praktické aplikace. 

     Z formálního hlediska považuji předloženou dizertační práci za přehledně a logicky 

členěnou, graficky korektně upravenou, se sice poměrně stručným, nicméně logicky 

informativním závěrem. Z čistě technického hlediska by snad bylo možno doporučit větší 

formát u některých obrázků a jejich výraznější popisy, čímž by se zlepšila čitelnost zejména 

těch obrázků, na nichž se vyskytují svazky vzájemně blízkých a protínajících se křivek. 

     V souvislosti s obhajobou bych měl na autora jeden širší konkrétní dotaz: Jak se mu jeví 

možnost a případný časový horizont rutinní aplikace algoritmu ACRANEB2 v prognostické  

praxi ČHMÚ? V přímé návaznosti na to by bylo vhodné vyjádřit se i k tomu, zda tento 

algoritmus dnes představuje pro ČHMÚ jedinou konkrétně uvažovanou alternativu pro 

parametrizaci radiačních dějů v numerických modelech jemného měřítka, s jejichž zavedením 

do prognostické praxe v relativně blízké budoucnosti se dnes u nás počítá. Jsou uvažovány i 

jiné alternativy? 

 

 



 

     Celkově vyjadřuji svůj názor oponenta, že předložená práce jasně dokládá schopnost svého 

autora samostatně vědecky pracovat na vysoké úrovni a nepochybně dokládá jeho vysokou 

tvůrčí invenci a píli. Splňuje všechny věcně obsahové, kvalitativní i formální požadavky 

kladené na doktorskou dizertaci. Navrhuji proto, aby byla jako taková přijata k obhajobě a 

předpokládám, že na jejím základě bude autorovi přiznán titul Ph.D. 

 

 

 

 

V Praze dne     25. 10. 2017 

                                                                                                 prof. Jan Bednář 


