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Vyjádření vedoucího bakalářské práce 

 

Bakalářská práce Heleny Tomanové si klade za cíl 1) shrnout současné poznatky o UV indexu 

a o jeho měření, 2) popsat jeho proměnlivosti v závislosti na geografických parametrech a 

meteorologických podmínkách a 3) s použitím hodnot UV záření a dalších parametrů 

naměřených na vybraných stanicích v ČR ověřit vliv zeměpisné šířky, nadmořské výšky, 

přítomnosti sněhové pokrývky a množství oblačnosti na hodnoty UV indexu. 

Práce je vhodně strukturovaná, v textu jsou správně používány odborné termíny. Zdroje jsou 

řádně citovány. Rešerše podrobně shrnuje doposud publikované poznatky na dané téma. V 

této kapitole autorka čerpá z více jak 25 odborných zdrojů. Tento počet sice nepatří 

k nejvyšším, rozsah rešeršní části založené na uvedených publikacích je ale dostačující a její 

rozšíření nepovažuji s ohledem na náročnost praktické části přínosné. V praktické části jsou 

prezentovány výpočty založené na pozorovaných datech zejména formou grafů, ty jsou 

doprovázeny stručným, ale výstižným textem.  V diskusi autorka poukázala na možné 

nepřesnosti výsledků dané používanými metodami měření a výpočtem UV indexu.  

Během zpracování práce byla slečna Tomanová s vedoucí práce v častém kontaktu, 

konzultovala kvalitu dat, metodiku zpracování dat, aplikaci statistických metod, grafickou 

podobu výstupů a v neposlední řadě interpretaci výsledků. Během zpracování praktické části 

prokázala autorka schopnost pracovat s velkými datovými soubory a osvojila si software 

vhodný pro statistické výpočty i pro zobrazování jejich výsledků. 

 

Téma bakalářské práce bylo zvoleno ve spolupráci s konzultantem práce RNDr. Ladislavem 

Metelkou, Ph.D., který je aktuálně vedoucím Solární a ozonové observatoře ČHMU v Hradci 

Králové.  Podobné téma nebylo zatím v ČR zpracované. S ohledem na rizika spojená 

s úbytkem ozónu jde o velmi aktuální téma, odborný přínos je i s ohledem na jedinečnost 

práce vysoký. Výsledky práce budou publikovány v českém odborném časopise, studentka 

bude v práci pokračovat v rámci magisterského studia. Práci Heleny Tomanové hodnotím 

jako velmi zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 

V Praze dne 3. září 2018 

RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D. 


