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Bakalářská práce Heleny Tomanové se zabývá faktory ovlivňujícími hodnoty UV indexu v České 
republice, a to jak na teoretické, tak na praktické úrovni. Na 42 stranách textu, rozčleněného 
do 9 kapitol, se autorka věnuje zejména teoretickým konceptům průchodu UV záření 
atmosférou, měřením UV záření a jeho vlivy na člověka. Prezentuje však i vlastní případovou 
studii ze čtyř stanic v České republice.  
Zadanými cíli práce bylo vyhledání vztahů mezi UV indexem a parametry, které jej ovlivňují,  
a jejich ověření formou případové studie. Oba zmíněné úkoly autorka splnila, i když v teoretické 
části práce nezmínila několik důležitých faktorů ovlivňujících intenzitu UV záření (sluneční 
aktivita, vzdálenost Země od Slunce, zeměpisná šířka).  
Základní struktura práce je celkem přehledná; je členěna na úvod, rešerši, metodiku, výsledky, 
diskusi a závěr. Přesto však zařazení určitých témat do subkapitol není zcela vhodné. Například 
v úvodu bych kromě vymezení cílů práce spíše než definici a kategorizaci UV záření (což patří na 
začátek rešeršní části) očekávala shrnutí a obhajobu důvodů, proč je nutné věnovat se jeho 
studiu. Do úvodu taktéž dle mého názoru nepatří charakteristika a vývoj ozonové vrstvy, 
zejména když se této problematice autorka v praktické části nevěnuje. Tato část mohla být 
zahrnuta v kapitole věnující se faktorům ovlivňujícím intenzitu UV záření. Informace uvedené 
v rešeršní části se mnohdy opakují (například negativní a pozitivní účinky UV záření byly do 
značné míry rozvedeny již v úvodu) a text práce je navíc často vágní (konkrétní případy jsou 
uvedeny v příloze). Dále chybí důslednější popis použitých dat (způsob měření, počet datových 
vstupů atd.), základní charakteristiky okolí stanic a jejich znázornění na mapě ČR. Případová 
studie je strukturována přehledněji, přesto se ani zde autorka nevyvarovala drobným 
pochybením (například vysvětlení vlivu nadmořské výšky v kapitole, která se měla věnovat 
výšce slunce nad obzorem).  
V předložené práci autorka cituje celkem 28 pramenů, z nichž 23 je v anglickém jazyce. Tyto 
zdroje dokládají základní seznámení autorky s českou i zahraniční literaturou, přesto však chybí 
mnoho důležitých prací věnujících se UV záření v Evropě a studovaným parametrům (příklady 
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jsou uvedeny v příloze). Některé zdroje nejsou zcela vhodné, například populárně naučný 
časopis Vesmír či online skripta Univerzity Karlovy. Informace, které autorka získala z těchto 
pramenů, jsou snadno dohledatelné v odborné literatuře (například Web of Science nebo 
Scopus), z níž navíc mohla autorka čerpat i mnoho konkrétních faktů a hodnot. Syntéza více 
pramenů mohla tímto způsobem výrazně zlepšit úroveň teoretické části, ale zejména diskuse. Tu 
považuji z hlediska práce s literaturou za jednu z nejproblematičtějších částí práce. Vlastní 
výsledky totiž autorka konfrontuje s literaturou pouze ve dvou případech (albedo povrchu  
a nadmořská výška), jinde pouze shrnuje či rozšiřuje závěry předchozí kapitoly. Literatura je 
citována vesměs korektně, přesto však často (viz příloha) chybí odlišení autorčiných vlastních  
a převzatých myšlenek.  
Praktická část práce, sestávající z hodnocení vlivu výšky slunce nad obzorem, albeda povrchu, 
oblačnosti a nadmořské výšky na UV záření, je výrazně kvalitnější než teoretická část. Opírá se  
o sérii poměrně jednoduchých, přesto však dostatečně robustních metod, vhodných pro 
bakalářskou práci. Autorka se dokonce pokouší o testování statistické významnosti, kde si ale 
nejsem jista plným pochopením použité metody (viz otázky a příloha). Dosažené výsledky 
autorka velmi dobře interpretuje a prokazuje značné porozumění principům ovlivňujícím  
UV sluneční záření. Oceňuji rovněž zamyšlení nad použitými metodami a navržení několika 
vhodných zdrojů dat, které by mohly zpřesnit výsledky studie. 
Bakalářskou práci Heleny Tomanové vnímám jako zajímavý přínos pro porozumění faktorům 
ovlivňujícím UV index v České republice. Práce je na velmi dobré odborné i formální úrovni  
a splňuje zadaná kritéria. Práci Heleny Tomanové doporučuji k obhajobě. Hodnocení bude 
provedeno na základě průběhu obhajoby včetně odpovědí na přiložené otázky.  
Návrh známky: velmi dobře 
 

Klára Čížková 

Otázky pro obhajobu: 

V práci jste zanedbala vliv atmosférického ozonu. Jak a nakolik si myslíte, že může ovlivnit  
UV záření v České republice? 
Jaké jsou předpoklady Studentova t-testu? Byly v práci splněny? 
V diskusi (str. 36) uvádíte, že „hodnoty UVI se zvyšujícím se úhlem dopadajícího slunečního 
záření rostou exponenciálně do úhlu 28°, potom je závislost přibližně lineární“. Jak vypadají 
regresní rovnice? Jsou tyto závislosti statisticky významné, případně kolik procent variability  
UV indexu jimi lze na jednotlivých stanicích vysvětlit? 
Při analýze vlivu albeda na UV index (str. 36) tvrdíte, že „od úhlu 36° dosahuje UVI nejvyšších 
hodnot při nesouvislé sněhové pokrývce“. Dále uvádíte možnost vlivu jiných parametrů, jako je 
množství ozonu nebo oblačnosti. Jakým způsobem mohly tyto parametry narušit vztah 
odrazivosti povrchu a UV záření? 
Jak přesně definujeme SPF (Sun Protection Factor) u opalovacích krémů? Co například znamená, 
když použijeme krém se SPF 30?  



Příloha 
Tato část obsahuje formální a věcné připomínky a doporučení pro další práci. 
Věcné připomínky (podstatné jsou označeny tučně) 

• Text je vágní, chybí přesné uvedení konkrétní hodnoty 
o „UV záření tvoří relativně malou část veškerého slunečního záření“ – jakou? (str. 

10) 
o „Většina záření je zachycena již v ionosféře“ – kolik procent? (str. 10) 
o „Ve vyšších dávkách než dříve“ – kolik to je a bylo, kdy dříve? (str. 13)  
o „Naše atmosféra … pohlcuje většinu slunečního UV záření“ – kolik? (str. 15) 
o „Ne všechno UV záření je atmosférou zadrženo“ – to vyplývá z předchozí věty, ale 

kolik to je? (str. 15) 
o „UVB záření je ozónovou vrstvou absorbováno jen částečně“ – do jaké míry? (str. 

15) 
o „V rozumném množství má UV záření…“ – kolik je „rozumné množství“? (str. 15)  
o „UV záření škodí zraku v jinou dobu než kůži“ – toto tvrzení vyžaduje bližší 

vysvětlení (str. 16) 
o „Za určitých podmínek může malé množství oblačnosti vést k zesílení záření“ – za 

jakých podmínek? (str. 26) 
• OMI značí „Ozone Monitoring Instrument“, nikoli „Ozone Mapping Instrument“  

(str. 9 a 21). 
• UVA záření není dlouhovlnné záření, jak je uvedeno na str. 10; zaujímá sice interval 

nejdelších vlnových délek v UV oblasti, i tak jde o krátkovlnné záření. 
• Na str. 10 chybí zmínka o alternativním dělení UV záření používaném například 

v dermatologii (UVA: 320–400 nm, UVB: 290–320 nm, UVC: 100–290 nm) . 
• Pokud se autorka chtěla zabývat základním chemismem ozonu (vznik a rozpad, 

katalytické reakce), bylo by vhodnější uvést reakční rovnice, slovní popis není přehledný 
(str. 11). 

• Zmíněný údaj o stabilizaci množství ozonu v ČR je starý 13 let, což dle mého názoru není 
„v posledních letech“ – bylo by vhodné uvedení novějšího zdroje (str. 12). 

• Na str. 17 chybí přesnější definice SPF. 
• Na str. 19 v popisu spektrofotometrů chybí zmínka o Dobsonově spektrofotometru, který 

byl předchůdcem Brewerova spektrofotometrů. 
• SOO-HK vlastní dva, nikoli jeden Brewerův spektrofotometr (B098 a B184), jak je 

uvedeno na str. 19; obrázek na str. 20 je již popsán správně. 
• 10 let starý údaj o 150 Brewerových spektrofotometrech v různých oblastech světa je 

zastaralý (na stránkách výrobce lze dohledat novější údaj starý necelé 4 roky, který 
uvádí 228 přístrojů, viz http://kippzonen-brewer.com/about-brewer/history-brewer/). 

• Radiometry neměří ozáření (tj. dávky záření vyjádřené v energetických jednotkách, 
například v J∙m-2), ale intenzitu záření (W∙m-2) (str. 20). 

• Není jasný časový interval znázorněný v obr. 6 na str. 22. Jde o jeden konkrétní den, nebo 
o průměr za určité období? Který den, jaké období? 

• Od str. 25 dále – bylo by vhodné používat buď zenitový úhel Slunce (SZA), nebo 
výšku Slunce nad obzorem (SE), střídavé používání obou parametrů nepůsobí 
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přehledně. V případové studii byla řešena SE, nikoli SZA, proto by bylo vhodné SZA 
jen zmínit v rešeršní části a zabývat se primárně SE (a to i v abstraktu). 

• Údaj o rozdělení množství ozonu na Zemi (str. 27) je nepřesný, nejvíce ozonu se nachází 
v subpolárních šířkách, směrem k pólům se množství ozonu vlivem chemismu 
stratosféry opět snižuje, tedy „vysoké zeměpisné šířky“ nejsou vhodně zvolený termín. 

• Věta „Tato data byla poskytnuta pro všechny čtyři vybrané stanice za období  
2010–2017“ na str. 29 je matoucí, vzhledem k tomu, že dále v textu je uvedeno, že 
například Labská Bouda měřila jen do roku 2014. Bylo by vhodné přidat tabulku 
obsahující počet datových vstupů a období začátku a konce měření (resp. studovaného 
období) pro každou ze stanic, ideálně i po vytřídění pro každý ze studovaných 
parametrů, aspoň jako přílohu. 

• „Potom jsem veškerá data seřadila podle hodnoty úhlu…“ (str. 29–30) – bylo by vhodné 
zmínit, o jaký úhel šlo (výška Slunce nad obzorem), případně zavést zkratku (například 
SE) a konzistentně ji používat; totéž se opakuje několikrát dále v textu. 

• Pro analýzu vlivu oblačnosti by bylo vhodné porovnávat všechny čtyři dostupné 
stanice, nikoli pouze Hradec Králové a Labskou Boudu (nebyl důvod nezahrnout 
Košetice a Kuchařovice). 

• V metodice by bylo vhodné zmínit použitý software, ve kterém byla data zpracována. 
• Na str. 32 je uvedeno, že „z grafů je vidět …“, bylo by vhodné uvést, ze kterých grafů 

přesně (v tomto případě jde o obr. 12). 
• Na str. 32 je tvrzení, že vliv nadmořské výšky je patrný až od výšky Slunce nad 

obzorem 36°, podložené tím, že Labská Bouda vykazuje největší interkvartilové 
rozpětí. To je však z obr. 11 patrné již od SE přibližně 20–24°. Z textu není jasné, 
jak autorka odvodila právě hodnotu 36°, byla zde například statisticky významně 
vyšší variabilita než v případě ostatních stanic? 

• Při porovnání vlivu oblačnosti byly testovány průměry, při zjišťování vlivu 
nadmořské výšky mediány. Proč tomu tak bylo? A jaký test byl použit pro 
testování shody mediánů (t-test testuje shodu průměrů)? 

• Do diskuse patří jen základní shrnutí výsledků, nikoli jejich rozšíření (například 
maximální hodnoty UVI atd. měly být zahrnuty v kapitole Výsledky), diskuse by se měla 
zejména zaměřovat na konfrontaci dosažených výsledků se současným stavem poznání 
problematiky (tj. s ostatními podobnými studiemi). 

• Závěr nemusí obsahovat shrnutí metodiky, ale jen nejdůležitější dosažené výsledky. 
Práce s literaturou 

• Chybí uvedení zdrojů, takže nelze jasně odlišit vlastní autorčiny myšlenky a ty, které 
převzala z literatury. 

o Str. 11, 1. odstavec (definice ozonu a vývoj jeho množství ve stratosféře) 
neobsahuje žádné citace, přesto však musela autorka tyto informace odněkud 
získat. 

o Str. 12, poslední odstavec (informace o Solární a ozonové observatoři v Hradci 
Králové), lze je získat např. z práce Solární  a  ozónová  observatoř  Hradec  
Králové  1951–2001 (Vaníček, 2001). 

o Str. 16, první odstavec, výčet nemocí očí – chybí uvedení zdroje. 
o Str. 16, definice a výčet fototypů – chybí uvedení zdroje. 



o Str. 18, konec prvního odstavce (výhody a nevýhody pozemních a družicových 
přístrojů a specifikace vhodných přístrojů pro měření UV záření) – chybí uvedení 
zdroje. 

o Str. 20, fráze „Na rozdíl od spektrofotometrů … stabilitu přístroje“ – chybí 
uvedení zdroje. 

o Str. 21, druhý odstavec, poslední věta (problémy družicových přístrojů) – chybí 
uvedení zdroje. 

o Str. 22, první odstavec (pokračování ze str. 21, informace o algoritmu OMI) – 
chybí uvedení zdroje. 

o Str. 23, konec prvního odstavce (informování obyvatelstva o hodnotě UVI) – 
chybí uvedení zdroje. 

o Str. 23, třetí a čtvrtý odstavec – chybí citace práce zavádějící erytémové akční 
spektrum (McKinlay a Diffey, 1987). 

o Str. 25, konec druhého odstavce (závislost intenzity UV záření na výšce Slunce 
nad obzorem) – chybí uvedení zdroje. 

o Str. 27, konec druhého odstavce (vliv sněhové pokrývky na albedo povrchu) – 
chybí uvedení zdroje. 

o Str. 27, třetí odstavec: za větu „Důvodem je cirkulace … ve středních a vyšších 
zeměpisných šířkách“ by bylo vhodné uvést zdroj, ze kterého byla tato informace 
čerpána. 

o Str. 28, poslední věta prvního odstavce – chybí uvedení zdroje. 
o Str. 28, poslední věta posledního odstavce – chybí uvedení zdroje. 
o Str. 30, druhý odstavec (popis úhlové rychlosti Sluncce) – chybí uvedení zdroje. 
o Str. 31, tab. 3 – chybí uvedení zdroje hodnot albeda. 

• V seznamu použité literatury chybí citace Herman (2010), zmíněná na str. 12. 
• Při konfrontaci vlastních výsledků s informacemi z literatury je vždy vhodné uvést 

region, kde případovou studii prováděli citovaní kolegové (např. Allaart a kol., 2004, 
zmínění na str. 37). 

Obrázky a tabulky 

• Tabulky popisujeme nad nimi, obrázky pod nimi (v práci jsou tabulky popsány jako 
obrázky). 

• V textu práce píšeme zkratky pro tabulky a obrázky s malým počátečním písmenem, 
nejde-li o začátek věty (například „Z obr. 1 vyplývá, že…“, ale „Tab. 1 znázorňuje …“) – 
toto pravidlo ale může být porušeno v některých anglických magazínech, které mohou 
mít vlastní standardy (tzv. „house standards“). 

• Tabulky nikdy neuvádíme jako obrázky (obr. 7). 
• Pokud je to možné, tabulky a obrázky překládáme do jazyka práce (zejména  

obr. 7, překlad by ale byl vhodný i v případě obr. 1, 3, 6 a 9). 
• V jednotlivých sloupcích tabulek zaokrouhlujeme vždy na stejný počet desetinných míst 

(zeměpisná šířka v tab. 2, albedo v tab. 3). 
• Do grafů není nutné přidávat název, vše podstatné by mělo být uvedeno v popisku. 
• Obr. 11 a 12 by bylo vhodné zařadit na stejnou stránku (tyto grafy na sebe navazují, pro 

čtenáře by bylo jednodušší vidět je společně). 
• V obr. 13 bych volila obrácené pořadí barev – světlé pro vysoké hodnoty albeda, tmavé 

pro nízké hodnoty (světlé barvy evokují světlejší povrch a tedy vyšší odrazivost). 



Jazyková a stylistická stránka 

• Konzistence práce 
o Zavedeme-li zkratku (například UVI, ČHMÚ), používáme ji v celé práci,  

„UV index“ nebo „Český hydrometeorologický ústav“ už nepoužíváme. 
o V celé práci uvádíme UV-A, UV-B a UV-C záření, nebo UVA, UVB a UVC záření, ale 

vždy pouze jeden ze způsobů (stejně tak UV Index, nebo UV-Index). 
o Slunce píšeme buď s velkým, nebo s malým počátečním písmenem, v celé práci 

ale stejně (osobně dávám přednost verzi Slunce). 
o Čísla stránek píšeme stejným fontem jako zbytek textu (v práci tomu tak není, 

text je pravděpodobně Times New Roman, čísla stránek Calibri), stejně tak 
sjednocujeme font používaný v tabulkách a grafech (ideální je bezpatkové písmo, 
například Arial). 

• Samostatné číslice a jednopísmenné předložky a spojky nenecháváme samotné na konci 
řádků, píšeme na začátek následujícího řádku (v práci přibližně 40 případů). 

• Intervaly píšeme s dlouhou pomlčkou a bez mezer, například 2010–2017 (v práci 
nekonzistentně uváděno buď 2010-2017, nebo 2010 – 2017, ale někdy i správná 
možnost). 

• Psaní jednotek 
o Psaní jednotek s mezerou (například 10 %, 10 cm) značí „deset procent“, „deset 

centimetrů“; pokud uvádíme jednotky bez mezery (například 10% nebo 10cm), 
značí to „desetiprocentní“, „deseticentimetrový“ (v práci chybně na str.  
12, 17, 22, 29 a 38). 

o Symbol „krát“ nepíšeme jako hvězdičku (*), ani jako interpunkční tečku (.), ale 
ideálně jako tečku vprostřed řádku (∙), přípustný je zejména v anglických textech 
také křížek (×) – pozor, zde nejde o písmeno (x)!  

o Jednotky píšeme v celé práci konzistentně (nikoli například m/s, ale W∙m-2), 
preferovaná verze je s indexem, tedy například m∙s-1, W∙m-2. 

o Stupně nevypisujeme slovně, raději používáme vhodný symbol (takže například 
„od úhlu 36°“, raději než „od úhlu 36 stupňů“). 

o Nadmořskou výšku vyjadřujeme v metrech (takže píšeme například „ve výšce 
120 m n. m.“, ale „v nadmořské výšce 120 m“). 

o Percentily vyjadřujeme jako 10. percentil („desátý percentil“), nikoli  
10% percentil („desetiprocentní percentil“). 

o Hodnoty pro stejné veličiny uvádíme vždy na stejný počet desetinných míst 
(takže albedo 0,05, ale i 0,30 nebo 0,80). 

• Psaní rovnic 
o Rovnice číslujeme (vpravo na stránce vedle rovnice), podobně jako obrázky  

a tabulky. 
o Rovnice píšeme na samostatné řádky, v textu vypadají nepřehledně (str. 18). 
o Všechny symboly použité v rovnicích musejí být vysvětleny v textu (na str.  

23 chybí vysvětlení symbolu λ značícího vlnovou délku). 
o Vždy vysvětlíme všechny použité symboly již při prvním použití (na str. 18 je 

symbol pro úhel dopadu paprsků θ použit před samotným vysvětlením, což 
působí nepřehledně). 
 
 



• Anglické názvy 
o Pokud nemají přesný český název, anglické názvy nepřekládáme, nebo 

překládáme jen volně (například WOUDC, TOMS, CMF). 
o Pokud existuje přesný český název, pokusíme se jej vyhledat (vhodný je 

například Meteorologický slovník, volně dostupný na http://slovnik.cmes.cz/), 
nikoli doslovně překládat z angličtiny (SZA je v češtině „zenitový úhel Slunce“, 
nikoli „solární zenitový úhel“; „boxplot“ překládáme jako „krabicový graf“). 

o Při zavádění zkratek přejatých z angličtiny vždy uvedeme i plný anglický název 
(například „SPF, z angl. Sun Protection Factor“). 

• Gramatické chyby a překlepy (i v anglickém jazyce) 
o „UV index, which expresses …“, nikoli „…which express“ (str. 5).  
o Před „that“ nepíšeme čárku, takže „shows that“, nikoli „shows, that“  (str. 5). 
o „The presence of snow cover“, nikoli „the present of snow cover“ (str. 5). 
o „Pokud se dostanou do … ozónu, UV záření rozruší …“ – v textu práce chybí čárka 

za „ozónu“ (str. 11). 
o „Třemi atomy kyslíku“, nikoli „třemi atomy kyslík“ (str. 11). 
o „Růstem UV-B záření“, nikoli „růstem UV-B zářením“ (str. 12). 
o „Tato měření“, nikoli „tyto měření“ (str. 12). 
o „Ve velmi malém množství“, nikoli „ve velmi malé množství“ (str. 13). 
o „Ten se významně podílí na produkci kyslíku a spotřebě oxidu uhličitého“, nikoli 

„spotřeby oxidu uhličitého“ (str. 14). 
o „Vyšší dávky UV záření působí negativně, vyvolávají …“, nikoli „vyvolává“  

(str. 15). 
o „Při delším vystavení (dávce)“, nikoli „vystavění“ (str. 15). 
o „Na partie, jako je například obličej…“ – v textu práce chybí čárka za „partie“  

(str. 17).  
o „Tato doporučení“, nikoli „tyto doporučení“ (str. 17). 
o „Faktory, které zvyšují…“, nikoli „faktory, která zvyšují“ (str. 17). 
o „Aby byly všechny tyto požadavky dodrženy, je potřeba…“ – v textu práce chybí 

čárka za „dodrženy“ (str. 18). 
o „Díky chybě přístroje je průběh E(θ) jiný.“ – v textu práce nadbývá čárka před „je“ 

(str. 18). 
o „Jsou jednodušší“, nikoli „jednoduší“ (str. 20). 
o „Odhady UV záření měřené satelitně vycházejí…“ – v textu práce nadbývá čárka 

před „vycházejí“ (str. 21). 
o „(TOMS) poskytuje …“ – v textu práce nadbývá čárka před „poskytuje“ (str. 22). 
o „Na vlastnostech povrchu, na který záření dopadá“, nikoli „na které“ (str. 27). 
o „Přítomnost sněhové pokrývky v okolí stanic měřících UV záření zvyšuje 

naměřené hodnoty UV záření …“ – v textu práce nadbývá čárka před „zvyšuje“ 
(str. 27). 

o „Jako vstupní data byly použity“ – v textu práce nadbývá čárka před „byly“  
(str. 29). 

o „S rostoucím úhlem dopadajícího slunečního záření rostou hodnoty UVI“ – 
v textu práce nadbývá čárka před „rostou“ (str. 31). 

o „Utlumuje UV záření víc než oblačnost…“ – v textu práce nadbývá čárka před 
„než“ (str. 32). 

o „Vlivem menšího rozptylu a absorpce na aerosolech“, nikoli „absorpci“ (str. 32). 

http://slovnik.cmes.cz/


o „S rostoucí nadmořskou výškou intenzita UV záření roste vlivem …“ – v textu 
práce nadbývá čárka před „vlivem“ (str. 34). 

o Za „viz“ nepíšeme tečku – jde o slovesný tvar, rozkazovací způsob slovesa vidět 
(str. 34). 

o „K získání spolehlivější závislosti UVI na albedu by bylo vhodné…“ – v textu práce 
nadbývá čárka před „by“ (str. 34). 

o „Porovnáním obou zmíněných stanic bylo dokázáno, že…“, nikoli „porovnání“ 
(str. 38). 

• Nevhodný výběr slov a frází 
o „Pokud bychom se koukali na vztah mezi…“ lze nahradit například „Ze vztahu 

mezi … vyplývá …“ (str. 12). 
o „Dále je ohroženo poškození rohovky“ – nahradit „dále je ohrožena rohovka“ 

nebo „dále hrozí poškození rohovky“ (str. 13). 
o „V dermatologii je kůže stále více uznávána jako důležitá součást našeho 

imunitního systému, a proto může docházet při nadměrné expozici UV záření 
k potlačení imunity proti infekcím“ – z této formulace vyznívá, že potlačení 
imunity je zapříčiněno tím, že kůže je stále více uznávána jako součást 
imunitního systému, větu by bylo vhodné upravit například následovně: „Kůže je 
důležitou součástí našeho imunitního systému, a proto může docházet při 
nadměrné expozici UV záření k potlačení imunity proti infekcím.“ (str. 16). 

o „Kde je krásně vidět…“ by bylo vhodnější nahradit například „z nějž vyplývá, že 
…“ (str. 25). 

o „Záření přicházejícího na povrch“ by bylo vhodné nahradit formulací „záření 
dopadajícího na povrch“ (str. 27). 

o Fráze „nenachází se nejen ve stratosféře, ale i …“ nedává smysl, vhodnější by bylo 
„nenachází se jen ve stratosféře, ale i …“ (str. 27). 

o Větu „Závislost UVI na úhlu dopadajících slunečních paprsků je rostoucí, se 
zvyšujícím se úhlem dopadu, což …“ by bylo vhodné přeformulovat, například 
jednoduše „V závislosti na výšce Slunce nad obzorem byl pozorován nárůst UVI, 
což…“ (str. 36). 

o Frázi „největších dávek tedy dostáváme kolem poledne“ by bylo vhodné změnit 
například na „nejvyšší dávky tedy dostáváme kolem poledne“ (str. 38). 

Praktická doporučení pro další práci 

• Sezonalita – jsou vztahy, prezentované v této práci, patrné ve všech částech roku, nebo se 
liší? (Tuto studii by bylo vhodné provést například pro oblačnost, ale i pro množství 
ozonu – celkem slušná data pro naše území lze získat z OMI.) 

• Vliv oblačnosti – použití modelování tzv. clear-sky hodnot UV záření, z nichž lze lépe 
odvodit vliv oblačnosti pomocí cloud modification factoru. 

• Použití statistických metod – vždy ověříme jejich předpoklady; tvrzení o rozdílech, 
trendech, korelačních vztazích atd. pokud možno podpoříme testem statistické 
významnosti. 

• Grafy – prohlédnout si grafy z odborné literatury a pokusit se napodobit jejich styl 
(působí pak profesionálněji). 

 



• Příklady literatury zabývající se UV zářením v Evropě a faktory, které jej ovlivňují: 
o The influence of clouds on surface UV erythemal irradiance (Alados-Arboledas  

et al., 2003) 
o Factors affecting short- and long-term changes of spectral UV irradiance at two 

European stations (Arola et al., 2003) 
o Modification  of  Spectral Ultraviolet   Doses   by   Different   Types   of   Overcast   

Cloudiness   and   Atmospheric   Aerosol (Aun et al., 2011) 
o Reconstruction and analysis of erythemal UV radiation time series from Hradec 

Kralove (Czech Republic) over the past 50 years (Čížková et al., 2018) 
o Long-term  changes  of  UV-radiation  in  the  Giant  Mountains (Janouch et al., 

2007) 
o Long-term variations of the UV-B radiation over  Central  Europe  as  derived  

from  the  reconstructed  UV  time  series (Krzyścin et al., 2004) 
o Erythemal  UV  Observations  at  Belsk,  Poland,  in  the  period  1976-2008:  Data 

Homogenization, Climatology, and Trends (Krzyścin et al., 2011) 
o Effects of altitude and aerosol on UV radiation (Pfeifer et al., 2006) 
o Reconstruction  of  erythemal  UV-doses  for  two stations  in  Austria:   

a  comparison  between  alpine  and  urban  regions (Rieder et al., 2008) 
o Relationship  between  high  daily  erythemal  UV  doses, total  ozone,  surface  

albedo  and  cloudiness:  An  analysis  of  30  years  of  data  from  Switzerland  
and Austria (Rieder et al., 2010) 

o Variability of UV Irradiance in Europe (Seckmeyer et al., 2008) 
o Factors affecting  UV  irradiance  at  selected  wavelengths  at Hoher  Sonnblick 

(Simic et al., 2011) 
 


