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Úvodní poznámky 

Autorka v dizertaci studuje vliv řady fyzikálních a chemických parametrů atmosféry na vznik nových 
částic v atmosféře. Na Národní atmosférické observatoři Košetice (NAOK) byly sledovány tyto 
atmosférické veličiny: tlak, teplota, vlhkost, chemické složení (SO2, CO, O3, NOx, organický uhlík), 
částice (PM10 a PM2.5), výška mezní vrstvy atmosféry a výška směšovací vrstvy, globální sluneční 
záření, rychlost a směr větru. Aerosolové nanočástice byly měřeny pomocí kondenzačního čítače 
nCNC (nano Condensation Nucleus Counter), který umožnil měření v 5 velikostních třídách od 1,17 
do 3,41 nm, a skenovacího třídiče pohyblivosti částic SMPS (Scanning Mobility Particle Sizer) 
v rozmezí od 10 do 800 nm. Na základě vývoje velikostního rozdělení částic byly určeny dny, kdy 
došlo ke vzniku nových částic (událost NPF), dny kdy ke vzniku nových částic nedošlo (událost NON) a 
dny, kdy tato klasifikace nebyla možná (událost UND). Tato klasifikace byla provedena pomocí 
algoritmu (obrázek 2.14), který byl uplatněn pro data z nCNC a ze SMPS. Dalším sledovaným 
hlediskem bylo, zda v klasifikace z obou měřicích metod (a odpovídajících rozsahů velikostí částic) 
byla shodná nebo rozdílná. Z přímo měřených veličin byly dále stanoveny kondenzační ztráty CS 
(Condensation Sink) a koagulační ztráty CC, rychlost růstu částic GR (Growth Rate), rychlost vzniku 
nových částic FR (Formation Rate) a odhad koncentrace par kyseliny sírové ProxyH2SO4. Na základě 
meteorologických dat byly vyhodnoceny lokální, regionální a vzdálené zdroje znečištění atmosféry. 

Datové řady různých atmosférických parametrů měly různé časové rozlišení a různé výpadky, což 
vyhodnocení značně komplikovalo. Výše uvedené klasifikace událostí také nemohou být 
jednoznačné. Proto je namístě statistické zpracování dat. Byla testována významnost rozdílů 
podmínek při událostech NPF a NON, byly zpracovány korelační matice měřených parametrů zvlášť 
pro události NPF a NON, a byly stanoveny denní chody mediánu a kvartilového rozptylu parametrů 
pro tyto události. Trajektorie vzdušných hmot byly zpracovány shlukovou (klastrovou) analýzou. 
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Rychlost růstu aerosolových částic byla dále studována na základě srovnání dat z NAOK s daty 
z dalšími třemi pozaďovými stanicemi v ČR. 

V kapitola „1 Teorie“ je kompilací teoretických základů práce. Sekce „1.1.3 Vznik nových částic“ je 
pro interpretaci měřených dat zásadní. Podle mého názoru by této sekci mohla být věnována větší 
pozornost. Některé formulace jsou nepřesné, znějí spíše jako středoškolský výklad. Např. tvrzení, že 
při dosažení Kelvinova průměru kapka neroste ani se nevypařuje (str. 9) je chybné: jednotlivé kapky 
rostou vlivem kondenzace par nebo se zmenšují vypařováním ve stochastickém procesu. Tzv. kritický 
klastr (v makroskopické interpretaci kapka o Kelvinově průměru) se vyznačuje rovností rychlostí 
kondenzace a vypařování, tj. stejnou pravděpodobností růstu a zmenšení. 

Část „2 Metody“ je z větší části popisná, obsahuje ale také originální prvky ve vytvoření klasifikace 
událostí a stanovení výšky mezní vrstvy atmosféry (ABL) a směšovací vrstvy (ML). Tato část je 
zpracována adekvátním způsobem. 

Část „3 Výsledky“ je těžištěm práce. Obsahuje přehled experimentálních dat a jejich statistické 
zpracování. Tato část je zpracována podrobně s dostatečnou obrazovou a tabulkovou dokumentací. 

Část „4 Závěr“ obsahuje souhrn výsledků, který odpovídá stanoveným cílům práce. 

Dosažení stanovených cílů 

Cíle práce jsou stanoveny v úvodu. Tyto cíle jsou dostatečně ambiciózní. Níže je uveden jejich přepis 
a diskuse jejich dosažení. 

• „Na sledované lokalitě nainstalovat v České republice unikátní experimentální měření 
koncentrace aerosolových klastrů a provozovat ho v co nejvyšší kvalitě a s minimem výpadků 
měření.“ Tento cíl považuji za velmi náročný a byl bezezbytku splněn. Je třeba zdůraznit, že 
kvalita měření je částečně dána i požadavky mezinárodní sítě ACTRIS. 

• „Provést klasifikaci dat počtu aerosolových částic a identifikovat dny, kdy dochází k 
událostem formování nových částic.“ Tento cíl považuji za centrální pro celou práci. Byl 
vytvořen, implementován a využit funkční algoritmus, což je vzhledem k variabilitě dat 
obtížné. Počet dní, kdy docházelo k průkaznému vzniku nových částic je vysoký (27,5%) a 
zhruba odpovídá datům z jiných venkovských stanic v Evropě. 

• „Z doplňkových dat měření kvality ovzduší ... a meteorologických parametrů ... analyzovat 
podmínky atmosféry, které pozitivně působí na formování klastrů a jejich následný růst.“ Zde 
byla zaznamenána zjevná souvislost s parametrem ProxyH2SO4, který závisí na SO2 a 
slunečním záření. Porovnání případů shodné a neshodné klasifikace dat z nCNC a SMPS dále 
ukázal, že na nepřerušený růst souvisí s vybranými parametry atmosféry v čase 0-12 hod 
UTC. 

• „Vytvořit metodický postup pro zpracování surových dat výšky mezní vrstvy atmosféry a tato 
data zpracovat tak, aby bylo možné tyto výsledky použít pro hodnocení vlivu mezní vrstvy na 
NPF.“ To je popisováno v sekci 2.3.7. 

• „Analyzovat vazbu mezi výškou mezní vrstvy atmosféry a formováním zárodečných 
aerosolových klastrů.“ Byla sledován vliv zředění atmosféry závislý na výšce směšovací vrstvy 
(ML), nicméně bylo konstatováno, že denní vývoj ML byl pro události NON a NPF podobný. 

• „Zjistit možnou závislost polohy lokálních, regionálních či vzdálených zdrojů znečištění na 
rychlost růstu aerosolových částic.“ Byl indikován pravděpodobný vliv dálkového transportu 
SO2, ale v závěru je konstatováno, že vliv dálkového transportu na hodnoty rychlosti růstu 
zaznamenán nebyl. (Dále viz otázka.) Vliv lokálního znečištění byl prokázán. 



Otázky k diskusi 

1. Určení událostí vzniku nových částic (NPF) je klíčovou otázkou práce. Obrázek 2.14 uvádí 
použitý algoritmus a je uvedena řada literárních zdrojů, popisujících analogické postupy. 
Můžete uvést, zda je použitý algoritmus v nějakém ohledu originální a do jaké míry lze jeho 
výstupy srovnávat s výsledky v literatuře? 

2. V jednom bodu závěru (první na str. 67) je konstatováno, že ovlivnění receptorové lokality 
dálkovým transportem SO2 se ukázalo pravděpodobné. V posledním bodu závěru je 
konstatováno, že nebyl prokázán vliv dálkového transportu z průmyslových oblastí Evropy na 
hodnoty rychlosti růstu (GR). Přitom SO2  (vedle slunečního záření) významně koreloval 
s vznikem a růstem částic. Jsou oba body závěru v souladu? 

3. V sekci „1.1.2.2 Původ částic“ jsou jmenovány pravděpodobné hlavní plynné prekurzory 
sekundárních aerosolových částic: SO2 , NOx a těkavé organické látky (VOC). Souvislost 
pozorovaných událostí vzniku nových částic s koncentracemi SO2 byla pozorována a 
vysvětlena v závěru. Vyplynuly i nějaké významné poznatky o vlivu NOx a organické látky? Lze 
usuzovat i vliv amoniaku (i když ten nebyl přímo měřen)? 

Formální stránka 

Práce má logickou strukturu, podstatné pojmy jsou většinou dobře vysvětleny a jsou uvedeny 
relevantní literární odkazy. Práce obsahuje kvalitní obrázky. 

V práci často chybí rozměry veličin. Zatímco v úvodu autorka zbytečně definuje mikrometr a 
nanometr a používá dvě osy v obrázku 1.1, u rovnic (2.1) až (2.10) nejsou vůbec uvedeny jednotky 
veličin, přičemž nejde o vzorce, kde lze jednoduše použít základní jednotky SI. Bylo by možné to 
vyřešit i sezamem veličin s uvedením jednotek v práci používaných.  

Ohledně jazykové stránky: práce je psána česky. Vzhledem k mezinárodnímu významu provedených 
experimentů, jejich vyhodnocení a závěrů by bylo vhodnější zvolit angličtinu. Úroveň českého jazyka 
je přijatelná. Nicméně si dovolím komentovat několik případů, kdy mám v užití jazyka odlišný názor.  

U názvu přístrojů nebo metod, které jsou citovány v angličtině, pokládám za správné použít velká 
počáteční písmena, jak je to obvyklé v anglosaské literatuře. Ovšem pokud se takový název přístroje 
objevuje v české verzi a případně je i skloňován, je třeba psát malá písmena, jak je to obvyklé 
v češtině. Např. „Mikrovlnný radiometr“, „data z Ceilometru“ (2.2.3).  

Je správné, že slova „Obrázek“ a „Tabulka“ jsou s velkým písmenem v popisce obrázku a tabulky, 
nicméně při citaci v textu „zobrazuje Obrázek 1.1“ (str. 5) „uvádí Tabulka 2.3“ by mělo být písmeno 
malé.  

Některé formulace by asi autorka při pozorném druhém čtení sama opravila, např. poslední cíl 
disertace (str. 4), lze najít i chybu ve shodě přísudku s podmětem (str. 66).  

Ohledně české terminologie: termíny „formování částic“ nebo „tvorba částic“ nepovažuji v českém 
prostředí za šťastné (jde o doslovný překlad „particle formation“). Zcela přirozený termín je „vznik 
částic“ a v mikrofyzikálním kontextu „nukleace částic“. Výraz „transformace“ v názvu práce také 
nepokládám za šťastný, protože evokuje nějakou kvalitativní změnu, zatímco v práci je sledován 
kontinuální růst částic. Dále se domnívám, že v češtině je přirozené psát „událost NPF“ (událost 
vzniku nových částic), nikoli anglicismus „NPF událost“ (vzniku nových částic událost :-)).  



Závěr 

Předložená dizertace obsahuje velký objem originálních experimentálních dat, jejich statistické 
zpracování s originálními prvky a vývody o vlivu různých atmosférických parametrů na vznik 
sekundárního atmosférického aerosolu. Navzdory výše uvedeným drobným nedostatkům nebo 
odlišným názorům práci vysoce oceňují. 

Shledávám disertační práci předloženou Mgr. Adélou Holubovou Šmejkalovou za originální dílo 
odpovídající věcným a formálním požadavkům kladeným na dizertační práci. Na základě výše 
uvedeného rozboru doporučuji práci k obhajobě. 

 

V Praze dne 10.5.2021 

 

Jan Hrubý 
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