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Úkolem disertační práce Mgr. Jana Karlického v rámci jeho doktorského
studia bylo prostudovat současné možnosti zachycení vlivu města a vazby
atmosférické chemie v regionálním klimatickém modelování, seznámit se s metodami
parametrizací městského prostředí a otestovat je, seznámit se s metodou propojení
regionálního klimatického modelu s modelem atmosférické chemie a transportu
příměsí v atmosféře a osvojit si zásady provádění příslušných experimentů i jejich
analýzy. Specifickým cílem bylo posoudit význam těchto spojení v regionálním
měřítku. Tyto úkoly poměrně těsně korespondovaly s řešenými projekty na KFA
zabývajícími se vlivem městského prostředí a zahrnutím urbanizace do předpovědi
počasí, předpovědi kvality ovzduší i scénářů lokální klimatické změny, což podtrhlo
smysl jistého většího zaměření vlastní práce doktoranda tímto směrem, byť stále
v rámci původního tématu doktorského studia „Vliv atmosférické chemie na klima v
regionálním měřítku a zpětné vazby“, kde právě v regionálním, resp. jemnějších
měřítcích při obecném trendu k vyšším rozlišením modelů nabývá role městského
prostředí stále větší význam a stává se více méně nutností. Proto se stěžejní částí
doktorské práce nakonec stala publikace Multi-model comparison of urban heat
island modelling approaches, ACP 2018, kde je doktorand hlavním autorem a která
je významným příspěvkem k vyhodnocení vlivu města s různými parametrizacemi
v různých modelech včetně analýzy vlivu na vybrané parametry s vazbou na
atmosférickou chemii a šíření polutantů. Další část pak koresponduje s publikovanou
prací doktoranda o výsledcích simulací s modelem WRF s on-line zabudovanou
chemií, tedy WRF-Chem, a jeho validaci v Evropě, což naplňuje původní téma
doktorského studia beze zbytku a je rovněž základem pro porovnání modelů pro
řešené projekty. Potřebnou součástí práce je samozřejmě i validace různých
nastavení sloužící k volbě konfigurace modelu pro uvedené experimenty, která
následuje hned po teoretickém úvodu k vlivu města a interakci atmosféry
s atmosférickou chemií.
V průběhu studia i řešení výše uvedených úkolů a experimentů se doktorand
podrobně seznamoval s implementací modelu WRF na KFA MFF UK a jednotlivými
možnostmi parametrizace urbanizace v tomto prostředí, do jisté míry i v modelu
RegCM4, který je rovněž na KFA používán. Vzhledem k prioritní potřebě řešení vlivu
urbanizace v regionálním klimatickém modelování byl položen větší důraz na
problematiku těchto parametrizací a zhodnocení jejich významu, což posloužilo
k přípravě vhodné konfigurace pro projektové simulace. Během řešení zadaných
úkolů Mgr. Karlický prostudoval několik vývojových verzí modelu WRF, vlastní práce
už se nevěnuje nedávným experimentům v projektu URBI PRAGENSI, kde
doktorand přispěl k implementaci modelu s urbanizací a zdokonalil možnosti jeho
restartu s urbanizovanými parametry a nadále se podílí na projektových testovacích
simulacích a jejich analýzách.

Mgr. Jan Karlický 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,
atmosférické chemie a transportu znečištění, zásady spouštění a údržby takových
systémů a práce s velkými soubory datových výstupů a jejich statistickým a
grafickým zpracováním, včetně využití družicových dat pro validaci modelů.
Významným způsobem přispěl k implementaci zmíněného modelového systému na
KFA a k řešení úkolů projektů, na nichž se KFA MFF UK podílela a podílí.
Závěrem lze říci, že Mgr. Jan Karlický velmi dobře splnil úkoly svého
doktorského studia, pracoval systematicky a spolehlivě. Delší doba, kterou si
dokončení studia vyžádalo, byla způsobena intenzivním zapojením do řady projektů,
což vedle nesporného přínosu ve formě řady užitečných a zajímavých výsledků a
nakonec i podílu na velmi hodnotných publikacích znamenalo i řadu povinností,
termínů, setkání a konkrétních úkolů, které od samotného dokončení, tedy sepsání
vlastní práce odváděly. Doktorand v průběhu studia splnil všechny úkoly a
požadavky, 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 udělit autorovi Mgr. Janu Karlickému
hodnost Ph.D.
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