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Úkolem disertační práce Mgr. Michala Beldy v rámci jeho doktorského studia
bylo prostudovat současné možnosti regionálního klimatického modelování, seznámit
se s metodou propojení regionálního klimatického modelu a modelu chemie a
transportu atmosférických příměsí v atmosféře za účelem tvorby příslušných
meteorologických řídících polí a v neposlední řadě aplikovat regionální klimatický
model při studiu regionálních klimatických změn včetně tvorby výstupů pro další
aplikace studia důsledků klimatické změny. Především šlo o získání podrobných
znalostí modelu RegCM, který byl na katedře používán, a příslušných zkušeností
s jeho použitím pro studium regionální klimatické změny s důrazem na oblast střední
Evropy. K tomu účelu se měl diplomant seznámit s vývojem modelu RegCM a jeho
implementací v našich podmínkách, poučit se o metodách práce s rozsáhlými
soubory dat a o přípravě výstupů pro další aplikace při studiu důsledků klimatické
změny. Závěrečné cíle práce pak vyplynuly z potřeb aplikací regionálního
klimatického modelu v souvislosti se zapojením doktoranda do různých projektů na
KMOP řešených, především pak projektu EC FP6 CECILIA a v poslední době
v rámci iniciativy WCRP CORDEX.
V průběhu těchto prací se doktorand podrobně seznamoval s implementací
modelu RegCM na KMOP MFF UK a v návaznosti na spolupráci s ÚI AV ČR se i
částečně podílel na implementaci modelového páru RegCM-CAMx na KMOP MFF
UK. Vzhledem k prioritní potřebě regionálního klimatického modelu a následnému
zapojení dr. Huszára v úkolech spojení regionálního klimatického modelu a modelu
kvality ovzduší byl položen větší důraz na problematiku regionálního klimatického
modelování a studium regionálních klimatických změn. Během vlastních prací Mgr.
Belda prostudoval několik vývojových verzí modelu RegCM a výrazným dílem přispěl
k implementaci modelu ma KMOP MFF UK, k zabezpečení provozu potřebné
infrastruktury a koncepčnímu rozvoji umožňujícímu systematické nasazení modelu
v náročných úkolech projektu CECILIA a v dalších aplikacích. Především se jednalo
o potřebné postupy přípravy dat, aby bylo možné regionální klimatický model
adaptovat na zvolené krajové podmínky, a o metody racionálního zpracování
rozsáhlých výstupů pro účely analýzy samotných klimatických změn a aplikací ve
studiích jejich důsledků. V neposlední řadě při ověřování modelového systému Mgr.
Belda provedl i řadu citlivostních testů modelu na velikost a lokalizaci oblasti a na
některé parametrizace. Tento modelový systém pak úspěšně použil především v
simulacích pro studium důsledků klimatické změny v rámci projektu CECILIA a
v současné době pro experimenty v rámci iniciativy CORDEX. Práce už se nevěnuje
dalším experimentům v projektu UHI, kde se doktorand podílí na řešení otázek vlivu
velkých městských oblastí na klima a obráceně, opět mj. s využitím v rámci
doktorandského studia vyvinutého modelového systému.
Mgr. Michal Belda v průběhu své práce prokázal velmi dobrou schopnost
orientovat se v dané problematice a samostatně řešit zadané problémy a úkoly.
Osvojil si základy modelových systémů pro simulaci regionální změny klimatu,
počínaje teoretickými základy numerického modelování, přes zásady programování,

spouštění a údržby takových systémů a konče prací s velkými soubory datových
výstupů a jejich statistickým a grafickým zpracováním. Významným způsobem
přispěl k implementaci zmíněného modelového systému na KMOP a k řešení úkolů
projektů, na nichž se KMOP MFF UK podílela.
Závěrem lze říci, že Mgr. Michal Belda velmi dobře splnil úkoly svého
doktorského studia. Delší doba, kterou si dokončení studia vyžádalo, byla způsobena
intenzivním zapojením do řady projektů, což vedle nesporného přínosu ve formě řady
zajímavých výsledků a nakonec i velmi hodnotných publikací znamenalo i řadu
povinností, termínů, setkání a konkrétních úkolů, které od samotného dokončení
vlastní práce odváděly. Předložená práce dle mého názoru splňuje podmínky
kladené na disertační práci, je i dobrým základem pro další pokračování řešení dané
problematiky. Předloženou doktorskou disertační práci tedy proto doporučuji přijmout
k obhajobě a na jejím základě doporučuji autorovi Mgr. Michalu Beldovi udělit
hodnost Ph.D.
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