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Z pohledu

cílri práce, autor svou práci dělí na dvě základní části. V té první teoretické se autor
zamě uje na shrnutí dosavadních poznatk o světelném znečištěníz pohledu odborné literatury
a závěreČn' ch prací, Autor kvalitně zpracovává za pomoci anal,zy sekundárních zdrojťr dosavadní
poznatky o světelném zneČiŠtěnía jeho dopady na životníprost edí člověka a ostatních živ, ch tvor ,
ŘeŠitel práce se musel vypo ádat s náročn,
kolem, a to napsat již sepsané poznatky

m

o fyzikálních a jin' ch vlastnostech světla, jeho lomu atd. To se mu poda ilo velmi dob e, a to zejména

díkY dob e psanému textu a adě grafickr ch p íloh. Citace vhodně doplňují cel, text a zcela
odpovídají citaČnínormě. Oprotijinr m pracím, nap . Hrnčíové (20].5) a Šénovi(2018), jde rešeršní
Část do větŠÍhloubky a je více ukotvena v odborné literatu e. To bylo velmi pot ebné zejména díky

rostoucímu Portfoliu prací na autorem ešenétéma. Lze tedy íci, že teoretická část tvo í solidní
základ pro praktickou část práce.
Druhá Část práce ukazuje schopnosti autora aplikovat získanéteoretické znalosti. Autor
postupoval v souladu s platn, mi poznatky o mě ení světelného znečištění.Kvituji zohlednění

astronomick'ch a meteorologick, ch podmínek. Řešitel práce si plně uvědomoval nutné podmínky
Pro sPrávné mě ení a snaŽil se nap . vyvarovat stín m či oslnění mě icího p ístroje. Jako naprosto
korektní vidím snahu autora o upuštěníod pravidelného rozmístění mě ícíchstanovišť z drivodu
vyvarováníse nežádoucíchvlivrj, které mají dopad na kvalitu mě ení.
Diskutabilní je vŠakpouŽití kartonu pro v, robu někten ch částímě ícíaparatury. Tento
materiálje náchYln' k deformacím, které v konečnémdťrsledku mohou ovlivnit p esnost mě ení.
V' sledky práce jsou p ehledně zpracovány a dob e interpretovány. Autor p ichází s pěkn, mi
směrov'mi grafy (nap . obr. 43 str. 71), které vhodně doplňují tabulkové a slovní zhodnocení
namě en' ch dat. ŘeŠitel práce následně diskutuje své v, sledky a dává je do souvislostí.
Celkově lze Íci, Že práce je stylisticky dob e napsána bez patrnrich chyb a p eklepri. Řešitel

Práce bY si vŠakměl ově it správné psaní slova,,enviromentální". Autor vzávěru hodnotí naplnění
stanoven'ch cíl i hypotéz a to vČetně p edstavení možn, ch chyb mě ení. Takov,to postup vidím
jako korektní a komplexnÍ. Spolu s tím p edkládá i možnosti rozvinout práci dále, Zmého pohledu
autor P edloŽil sPÍŠediplomovou neŽ bakalá skou práci. p ínos práce vidím v kvalitní teoretické části,
která shrnuje dosavadní poznatky. Dále v provedeném lokálním mě ení, které rozši uje poznání o

světelném znečištěnív rámci městské krajiny.

Práci doporučuji k obhajobě a mám následujícíotázky:

o
o

o
V P raze

Jaké dalŠÍkrajinné prvky v krajině mohou ovlivnit šíení světe|ného znečištění?

Jaké opat ení byste doporuČil městu Kladno, aby p ípadně omezilo světelné znečištěníve
svém okolí?

Jaké světelné zdroje (podniky, místa atd.) v Kladně
problematické z pohledu Vámi ešené práce?
27 .

a okolí jsou

podle Vás nejvíce
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