Posudek doktorské dizertační práce Mgr. Michala Beldy „Regional Climate
Modeling“
Práce se zabývá modelováním klimatu pomocí regionálních klimatických modelů a soustředí
se zejména na autorův příspěvek k mezinárodním projektům CECILIA a CORDEX. Práce je
psána velmi dobrou angličtinou; text je logicky strukturován a je plynulý, věty na sebe
navazují a jsou logicky spojovány – což rozhodně není samozřejmost. To platí ve větší míře o
úvodních obecných kapitolách; části popisující konkrétní výsledky někdy plynulost ztrácejí.
Hodnocená dizertace představuje velký objem práce Mgr. Beldy. Převážná její část vznikla
při práci na projektech CECILIA a CORDEX, jež ze své podstaty představují kolektivní úsilí
mnoha jedinců. Proto by bylo vhodné, kdyby autor zřetelněji vymezil, co všechno je přímým
výsledkem jeho práce.
Těžiště práce autora je ve vlastním modelování, nikoliv v interpretaci výsledků. Tím je
poznamenána celá práce, která se daleko více soustřeďuje na pouhý popis výsledků, nikoliv
na jejich interpretaci a diskusi; navíc jsou prezentovány jen základní klimatické
charakteristiky (mapy ročních a sezónních průměrů a meziroční proměnlivosti, roční chody
prostorových průměrů, několik základních extrémních charakteristik).
Práce je členěna na devět kapitol, z nichž dvě (Introduction a Summary) nejsou číslovány.
Dvě úvodní kapitoly (Introduction a Climate modeling basics) úspěšně zasazují práci do
širšího kontextu. Kap.1, jež poskytuje stručný úvod do regionálního modelování klimatu, je
napsána výborně a je jedním z nejlepších úvodů do problematiky, jaké jsem kdy četl. Vše
podstatné je zmíněno, byť stručně, a výklad logicky plyne. Poznámky ke kap. 1: (i) str. 17 –
proč k downscalingu přidávat atribut „regionální“? – je to nadbytečné, a navíc např.
statistický downscaling bývá „lokální“; (ii) str. 18 – nesouhlasím s tím, že analogový přístup
ke statistickému downscalingu lze řadit mezi klasifikační postupy; (iii) kladně hodnotím, že
autor zmiňuje i nedostatky či omezení regionálních klimatických modelů (zejm. str. 20); (iv)
str. 20, ř. –13: „scenarios of CO2 emissions“ je málo obecné – emisní scénáře zahrnují i další
skleníkové plyny i aerosoly.
Kap. 2 shrnuje popis použitého modelu RegCM, včetně stručné historie jeho vývoje. K ní
nemám připomínky, protože zasahuje mimo mou odbornost.
Kap. 3 popisuje dva přípravné experimenty: srovnání dvojitého a jednoduchého vnoření
modelu a volbu parametrizace konvekce. Tyto experimenty jsou zde spíš jen „nahozené“ než
důkladně popsané. Zdůvodnění volby dvojitého vnoření jen srovnáním teploty na několika
málo stanicích se mi nejeví jako dostatečné: srovnával autor ještě další charakteristiky, a
s jakým výsledkem? V experimentu s parametrizací konvekce není jasné, jaká parametrizace
konvekce byla použita v „prostředním“ modelu (s rozlišením 25 km). Nemohla volba této
parametrizace v „prostředním“ modelu ovlivnit výsledky srovnání v cílovém modelu? Str. 42
zmiňuje jiné studie srovnávající tytéž parametrizace – (i) tyto studie nejsou v textu uvedeny,
(ii) spekulovaly tyto studie rovněž o příčinách rozdílů? Jsou spekulace na str. 40 autorovým
dílem, nebo jsou převzaty z těchto jiných prací? Pokud jsou převzaty, pak by se na str. 40
měla objevit jejich citace. Zdůvodnění, proč byla vybrána Grellova parametrizace, přestože
nedává lepší výsledky, a to její menší stabilita, by si zasloužilo jít více do hloubky. Hrála při
konečném výběru parametrizace roli i parametrizace použitá v „prostředním“ modelu?
V částech popisujících výsledky postrádám diskusi; text se víceméně omezuje na popis
obrázků. Některé aspekty výsledků sice autor srovnává s dalšími modely (2 varianty modelu
RegCM a tři varianty ALADINa z projektu CECILIA plus průměr 14 modelů z projektu
ENSEMBLES), zcela však chybí kontext s jinými studiemi, a tedy i odpověď na otázky, jaká

je relativní kvalita simulací modelem RegCM3 vůči jiným modelům a nakolik budoucí změny
klimatických prvků simulované tímto modelem souhlasí s výstupy z jiných modelů. Rovněž
tak by bylo vhodné, aby byla pořádně diskutována a více prezentována přidaná hodnota
regionálního modelu, tedy srovnání s výstupy řídícího GCM, příp. „prostředního“ modelu s
rozlišením 25 km – to se týká jak validace, tak zhodnocení budoucího klimatu.
Kap. 4 představuje validaci základních veličin (teplota, srážky, radiace) v integraci vnořené
do realanýz. Mám následující dílčí poznámky či otázky: (i) str. 49: poslední věta mi je
nesrozumitelná; (ii) co ze zlepšení simulace teploty s rostoucím rozlišením je dáno pouhým
přiblížením modelových nadmořských výšek skutečnosti, a co lze připsat skutečným
modelovým efektům? – oddělená analýza Tmin a Tmax by mohla napovědět; (iii) validace
srážek se týká denních úhrnů a meziroční proměnlivosti, docela postrádám charakteristiky
mezidenní proměnlivosti jako počty suchých / vlhkých dnů či přechodové pravděpodobnosti
(suchý --> vlhký, vlhký --> vlhký); (iv) uvítal bych jasné pojmenování poněkud nepříjemného
faktu, že rostoucí prostorové rozlišení vede ke zhoršení simulace srážek; (v) srovnání
simulované a skutečné radiace je nepříliš průkazné, jednak kvůli přílišné miniaturizaci
obrázku 4.10, jednak proto, že chybí jasný popis chování pozorovaných dat (projevuje se i v
nich „dimming“ efekt?); (vi) str. 60 a následující tabulky – není jasné, co je „spatial minimum
(atd.) value“; (vii) nuly v Tab.4.3 jistě být nemají.
Kap. 5 popisuje výsledky simulací vnořených do globálního modelu – velmi stručně validaci,
a poté změny teplot, srážek, větru a dnů s charakteristickými teplotami. Poznámky: (i) obr. 5.7
(str.75) napovídá, že model nesimuluje pozorovaný trend teploty, ať je vnořen do reanalýz či
do GCM – víme proč?, je to nedostatek jen daného modelu, či je to pro regionální modely
typické? – odpověď je velmi důležitá, protože modelu, který není schopen simulovat reálné
trendy, můžeme jen těžko uvěřit jeho simulace budoucích trendů; (ii) část 5.3.2 – vzhledem k
tomu, jak špatně model simuluje srážky, bylo by vhodnější vyjádřit budoucí změny srážek
relativně, ne absolutně – vždyť změna o ±0,5 mm za den v Evropě, pokud bychom ji
porovnávali se skutečnými srážkami, je rozhodně větší než malá,; (iii) tamtéž – ve světle
neschopnosti modelu realisticky zachytit srážky by byla diskuse, nakolik se simulovaným
změnám srážek dá věřit, obzvlášť potřebná; (iv) obr. 5.9 a 5.10 – k rozhodujícímu poklesu
srážek v jižní části oblasti na jaře a podzim dojde mezi současností a blízkou budoucností
(2021-50), změna mezi blízkou a vzdálenou budoucností je proti tomu již velmi malá – je to
realistické?, jaké to má vysvětlení?; (iv) v části věnované změnám přízemního větru mi chybí
souvislost s prouděním ve volné atmosféře: mění se také?, jsou změny navzájem
konzistentní?, jsou změny dány převážně řídícím modelem, nebo až regionálním modelem?;
(v) mezi obr. 5.11 a 5.12, které ukazují změny směru a rychlosti větru pro obě budoucí
období, je pro podzim a zimu obrovský nesoulad, např. v zimě v oblasti severně od cca 48°
s.š. vítr mezi blízkou budoucností a současností zesílí a mění se na západní, zatímco mezi
vzdálenou a blízkou budoucností vítr sílí jen velmi málo a směr se mění na jižní –
mimochodem, zobrazují šipky změny směru větru, jak tvrdí text, nebo změny vektoru větru?
– v popisku k obrázkům chybí vysvětlení, co šipky znamenají; (vi) co nadpis části 5.3.4
nazývá extrémy, skutečné extrémy nejsou; (vii) v části 5.4 v textu zcela chybí srovnání s
průměrem modelů z projektu ENSEMBLES, přestože v grafech jsou příslušné výsledky
uvedeny; (viii) na obr. 5.18 (změna meziroční směrodatné odchylky) je značná nekonzistence
mezi blízkou a vzdálenou budoucností pro zimu pro oba modely (RegCM i ALADIN) – je pro
to nějaké vysvětlení?; (ix) srovnání absolutních změn srážek mezi modely (obr. 5.19 až 5.23)
není korektní, protože každý model má jinou systematickou chybu – zde považuji použití
relativních změn za nezbytné.
Kap. 6 porovnává dvě verze modelu s různými hodnotami parametrů oblačné fyziky. Mé
připomínky: (i) Porovnání obou verzí by byly více nápomocny obrázky porovnávající rozdíly

model minus skutečnost místo rozdílů mezi oběma verzemi, jež předkládá autor. (ii) Str. 105,
ř. –10 hovoří o důsledcích „zlepšení systematické chyby regionálního modelu“ – výsledky ale
o zlepšení modelu od verze alfa k verzi beta nesvědčí.
Kap. 7 prezentuje výsledky simulací pro Afriku, vnořených do reanalýz, pomocí čtyř variant
modelu RegCM, jež jsou cíleny k projektu CORDEX. Zde jsou mé připomínky následující: (i)
Autor vyjadřuje domněnku, že nadhodnocení maximální teploty na Sahaře modelem RegCM4
může být spojeno s nevhodnou specifikací albeda půdy – liší se tato specifikace mezi modely
RegCM3 a RegCM4? (ii) Výrazně nadhodnocené teploty na pobřeží Namibie (obr. 7.2), a to
ve všech verzích modelu, by si zasloužily komentář. (iii) Jaký má smysl při validaci
prezentovat roční chody průměrované přes celý africký kontinent, tj. přes mnoho naprosto
odlišných klimatických režimů (str. 112 a obr. 7.6)? (iv) Značné podhodnocení (pouze)
minimální teploty (pouze) v lednu všemi modely je velmi podezřelé: jak je možné, že se
neprojevuje i v průměrné teplotě? – mám podezření, že jde o jasnou chybu, ne o
„nekonzistenci“.
Záverečná část (Summary) shrnuje jednotlivé kapitoly práce, opět bez diskuse či uvedení do
širšího kontextu. Nesouhlasím s větou „all the described experiments show that the regional
model can improve climate simulations“ (str. 122, ř. 10), protože aby mohlo být zlepšení
prokázáno, bylo by třeba srovnat výsledky regionálního modelu s řídícím modelem.
Seznam literatury je rozsáhlý a svědčí o tom, že autor je dobře obeznámen s relevantní
odbornou literaturou. Seznam však poněkud trpí nejednotným formátem referencí, občasnými
chybami či chybějícími údaji, a v neposlední řadě v něm chybí několik prací, na něž se
odkazuje text (Csima a Horányi 2008, Farda et al. 2010, Giorgi 2004, Halenka et al. 2006,
Skalák et al. 2008, Skalák et al. 2011).
Angličtina, jak už jsem uvedl, je na velmi dobré úrovni, gramaticky i syntakticky správná,
nicméně některé drobné chyby se v práci opakují: chybějící neurčitý člen po „such“,
přebytečná čárka před „that“, nesprávné užívání „that“ místo „which“ či nesprávné používání
„or“ ve významu slučovacím. A, jak platí pro všechny Čechy píšící anglicky, členů není nikdy
dost.
Práce samzřejmě obsahuje i některé překlepy, to však považuji za zcela nepodstatné.
Závěrečné shrnutí: Mgr. Belda napsal velmi dobrý úvod do problematiky regionálního
modelování klimatu, odvedl velké množství práce při přípravě a realizaci modelových
simulací, jejich interpretace je však bohužel hodně povrchní a nedůsledná. Nicméně mé
přesvědčení je, že i poměrně nevděčná modelářská práce je velmi potřebná. Z tohoto pohledu
se domnívám, že Mgr. Belda prokázal schopnost samostatně řešit složité odborné problémy a
doporučuji, aby mu byl udělen titul PhD.
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