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Vyjádření vedoucí diplomové práce 

 

Diplomová práce Heleny Tomanové měla za cíl detailně zhodnotit vliv vybraných parametrů 

na hodnoty indexu ultrafialového záření (UVI). Konkrétně se jednalo o vliv výšky Slunce nad 

obzorem, koncentrace stratosférického ozónu, oblačnosti a nadmořské výšky. Všechny cíle 

byly naplněny. 

Řešené téma považuji za velmi aktuální s ohledem na zvyšující se hodnoty UVI vlivem 

poklesu koncentrací stratosférického ozónu i množství oblačnosti nad Evropou. Výsledky 

povedou ke zpřesnění předpovědi UVI a k optimalizaci počtu varovných zpráv pro ohrožené 

jedince, což prohloubí důvěru v jejich oprávněnost.   

Během zpracování práce byla studentka s vedoucí práce v častém kontaktu a konzultovala jak 

metodické postupy, tak dosažené výsledky. K práci a k průběhu zpracování bych ráda uvedla 

následující skutečnosti: 

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

část je zpracována na slušné úrovni a v zásadě pokrývá danou problematiku. Autorka se v ní 

zaměřila zejména na cyklus vzniku a rozpadu ozónu a jeho vlivu na UV záření. Rešerši vlivu 

oblačnosti  na hodnoty UVI by bylo vhodnější založit na větším počtu a pestrostizdrojů. 

Jednotlivé zdroje jsou řádně citovány a tvoří je až na výjimky zahraniční tituly. 

- Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci a rozšiřuje výsledky v ní publikované. 

Zpracována byla stejná vstupní data UVI. Objem dat byl s ohledem na jejich časový krok 10 

minut značný.  Při zpracovávání cílů DP  se ovšem ukázalo, že data obsahují velké množství 

chybných a podezřelých údajů, které nebylo možné odhalit standardními metodami. Autorka 

tedy navrhla vlastní postup pro testování kvality dat založený na vztahu UVI a intenzity 

globálního záření, doplňkově využila také údaje o délce slunečního svitu. Všechna podezřelá 

data z výpočtů odstranila. Prezentované výsledky jsou tak založeny na velmi kvalitních datech 

z relativně krátkých časových intervalů, což je v tomto oboru ojedinělé. Data velmi spolehlivě 

popisují vztahu mezi UVI a výškou Slunce nad obzorem. Tato závislost zatím nebyla 

v odborné literatuře publikována.  

- Využití zpráv SYNOP pro kvantifikaci vztahu mezi UVI a množstvím a výškou oblačnosti 

považuji za zcela unikátní, doposud jinde nepoužité. S ohledem na složitou a nejednotnou 

strukturu zpráv SYNOP se jednalo a velmi precizní zpracování kódovaných dat dostupných 

každou hodinu. Zprávy poskytly ucelenou informaci nejen o množství, ale i o druhu a výšce 



oblačnosti. Autorka tak získala nástroj k detailnímu vyčíslení vlivu oblačnosti, proto je jedním 

z výstupů i revize tabulky hodnot Cloud modification factor (CMF) používané pro výpočet 

očekávaného UVI.   

- Zvolené metody jsou vhodně použité a podrobně popsané. Výstupy ve formě grafů jasně 

dokládají formulované závěry. V kapitole diskuze autorka porovnala získané výsledky se 

závěry jiných autorů. Dostupné jsou ovšem pouze údaje o vlivu vybraných parametrů na 

intenzitu UV záření, zatímco hodnoty UVI zohledňují také jednotlivé vlnové délky UV 

záření. Z tohoto pohledu jde o výsledky doposud nepublikované.    

Na závěr si dovolím položit jednu otázku: Zda jsou hodnoty CMF použitelné univerzálně, i 

pro jiné zeměpisné šířky a během celého roku.  

Shrnutí a závěr: Diplomová práce Heleny Tomanové je precizně zpracovaná a doporučuji ji k 

obhajobě. Navrhuji hodnocení stupněm „výborně“.  
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