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OPONENTNÍ POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE

Název práce: Tvorba a transformace atmosférického aerosolu v mezní vrstvě

Autorka: Mgr. Adéla Holubová Šmejkalová

Posuzovaná disertační práce hodnotí výsledky měření vlastností atmosférického aerosolu 
(dále jen AA) na Národní Atmosférické Observatoři Košetice (dále NAOK) za období od srpna 
2016 do prosince 2018 i výsledky dalších příbuzných analýz. Přináší řadu zajímavých a 
původních výsledků týkajících se souvislosti vlastností částic AA a struktury mezní vrstvy 
atmosféry. Jde o rozsáhlý text, jehož součástí jsou výsledky pěti publikací s významným 
podílem autorky disertace.

Pojednaná problematika je v současné době aktuální a frekventovaná v odborné literatuře. 
To souvisí s rostoucími možnostmi a kvalitou diagnostických dat a jistě i s vlivem vlastností 
AA na lokální klima a jeho změny.

Po formální stránce je hlavní část textu práce strukturována do 3 základních kapitol, závěru a 
seznamu 97 citovaných prací. Včetně titulní strany a úvodních povinných pasáží zahrnuje 
tato část 77 číslovaných stran. Dále následují seznamy obrázků, tabulek a použitých zkratek. 
Přílohy na str. 86-91 obsahují pomocné tabulky A1 – A3 a obrázky A1 – A4. Text celé práce je 
připraven pečlivě, věcně a prakticky bez technických nedostatků. Oceňuji tuto logickou 
strukturu obsáhlého textu disertace.

Úvodní kapitola s názvem „Teorie“ obsahuje v první části stručný popis vlastností AA a jeho 
členění podle velikosti, původu a chemického složení. Základní informace je věnována 
homogenní a heterogenní nukleaci a podmínkám vzniku nových částic. Druhá část úvodní 
kapitoly vystihuje základní vlastnosti mezní vrstvy atmosféry (Atmospheric Boundary Layer 
–ABL) z hlediska vertikálního členění ABL a jeho změn v průběhu dne. 

Druhá kapitola má název „Metody“ a je věnována datovému zázemí disertační práce. První 
podkapitola uvádí geografické a meteorologické charakteristiky lokality NAOK a informuje o 
denním a ročním chodu vybraných meteorologických a emisních charakteristik. 

Druhá podkapitola popisuje přístrojové vybavení použité při měření rozdělení (spektra) 
velikostí aerosolových částic. Rozdělení malých částic bylo výsledkem měření kondenzačním 
čítačem nanojader (nano Condensation Nucleus Counter – nCNC) v intervalu velikosti 
1,17–3,41 nm v 5 velikostních třídách a pro třídu částic větších než 3,41 nm. Pro měření 
rozdělení větších aerosolových částic byl použit skenovací třídič pohyblivosti částic (Scanning 
Mobility Particle Sizer - SMPS) a výsledkem měření byly hodnoty velikosti částic v rozsahu 10 
– 800 nm a v 70 velikostních kategoriích.

U obou typů měření byly pomocí vhodných kritérií jednotlivé dny klasifikovány na události 
vzniku částic (NPF), události bez vzniku částic (NON) a nedefinované události (UND). 
Základním klasifikačním kritériem u nCNC byl časový průběh koncentrace klastrů. U měření 
SMPS byl den klasifikován jako typ NPF při dostatečném výskytu částic nukleačního módu 
velikosti do 20 nm. Pro popis procesů probíhajících při formování částic jsou dále definovány 
popisné charakteristiky zahrnující kondenzační ztráty plynných molekul (CS), ztráty nově 
vzniklých částic koagulací (Cc) s již existujícími částicemi, rychlost růstu částic (GR) a rychlost 
formování nových částic (FR).
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Předposlední třetí podkapitola popisuje postupy uplatněné při určení polohy lokálních a 
regionálních zdrojů znečistění a při hodnocení vlivu dálkového transportu. Poslední čtvrtá 
část popisuje postupy použité při hodnocení výšky horní hranice ABL a směšovací vrstvy 
(Mixing Layer - ML) na základě dat přístroje Ceilometer CL51. 

Nejrozsáhlejší částí práce je třetí kapitola s názvem „Výsledky“, která prezentuje výsledky 
měření a jejich hodnocení. První část kapitoly charakterizuje vazbu mezi celkovým počtem 
aerosolových částic a vertikálním rozsahem ABL a ML, kterou dokumentuje na základě 
denních spekter veličin. Byl zjištěn zřetelný rozdíl v celkovém počtu částic mezi událostmi 
NON a NPF, který však není doprovázen výraznou změnou výšky ABL i vykazuje pouze ne 
zcela výraznou změnu výšky ML. 

Ve druhé části je sledován rozdíl mezi NPF a NON v denním vývoji počtu klastrů v různých 
třídách velikosti. V obou typech událostí byl zaznamenán největší nárůst počtu klastrů 
v nejmenší třídě velikosti (1,17 - 1,26 nm). Rozdíl počtu klastrů mezi nejnižší kategorií a 
ostatními kategoriemi je viditelný zejména u NON událostí, kdy během dne docházelo pouze 
k mírnému nárůstu koncentrací. Oproti tomu jsou NPF události typické nárůstem hodnot ve 
všech kategoriích, jež víceméně kopírovaly chování klastrů v nejnižší kategorii

Třetí část charakterizuje hodnoty CS a Cc, které se uplatňují při vývoji částic během NPF a 
NON událostí v souvislosti s denním chodem vertikálního rozsahu ABL a ML. Rozdíl v denním 
chodu CS a Cc je u obou typů událostí minimální a odráží vliv zředění atmosféry. Naopak 
rychlost formování klastrů FR je u NPF událostí v průměru výrazně vyšší než u NON událostí. 
Chování klastrů u NAOK se v zásadě shoduje s výsledky uváděnými v literatuře pro venkovské 
stanice.

Ve čtvrté části je sledován vliv podmínek prostředí na NPF a NON události. Pro ověření 
významnosti rozdílů vybraných veličin během NON a NPF událostí byly testovány jejich 
časové řady. Výsledky testů ukázaly významné rozdíly mezi jednotlivými dvojicemi 
testovaných složek atmosféry. Výpočet Spearmanova korelačního koeficientu dále ukázal, že 
vliv meteorologických podmínek na koncentrace klastrů se u NON událostí projevuje jen 
slabými vazbami oproti NPF událostem.

Pátá část kapitoly o výsledcích je věnována určení a objasnění rozdílů mezi výsledky 
klasifikace NPF a NON událostí při měření metodami nCNC a SMPS. Měření SMPS vykazovalo 
menší počet NPF dní než klasifikace nCNC. Neshody ve výsledcích klasifikací mohou 
poukazovat na odlišné podmínky v atmosféře, které pozastavují či přerušují růst částic ve 
velikostech nad 10 nm. Pro soubory událostí se shodou a neshodou v klasifikaci byly proto 
podrobně porovnány meteorologické podmínky i koncentrace znečišťujících látek 
v atmosféře. Na základě těchto výsledků je možné usoudit, že pro nepřerušený růst částic 
nad 10 nm je jsou potřebné určité nadlimitní hodnoty sledovaných charakteristik zejména 
globálního záření a koncentrace SO2 v ranních hodinách.

Poslední šestá část kapitoly uvádějící výsledky studia je věnována rychlosti růstu 
aerosolových částic v různých typech prostředí tzn. za různých meteorologických podmínek 
nebo chemického složení ovzduší. Podmínky pro růst částic byly sledovány na čtyřech 
pozaďových stanicích v České republice a hlavními sledovanými parametry byly hodnoty GR 
a CS. Poměrně rozsáhlý rozbor v této části jasně ukazuje, že i v denním vývoji sledovaných 
veličin lze identifikovat spojitosti s charakterem stanice a tedy i úrovní znečištění.
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Závěr disertační práce shrnuje získané hlavní poznatky do 14 bodů. Dokumentuje tak velký 
rozsah práce provedené v rámci studia vlivu mezní vrstvy i dalších faktorů na výskyt a 
chování obou typů NPF a NON událostí. 

Poznámka: Popis vlivu ML a ABL na vlastnosti klastrů je zaměřen především na vliv zředění 
bezoblačné mezní vrstvy. Prosím o sdělení, zda jsou známé i studie zahrnující vliv oblačnosti, 
popř. vliv srážek. Jde pochopitelně pouze o zcela dílčí upřesnění, které nikterak neovlivňuje 
výsledky předložené práce.

Závěr: 

Předložená disertační práce prezentuje rozsáhlý soubor původních výsledků, které vyplývají 
z měření a dalších výpočtů charakteristik částic atmosférického aerosolu. Velmi zajímavé 
jsou úvahy a závěry týkající se souvislosti se strukturou mezní vrstvy atmosféry. Získané 
výsledky byly zčásti již publikovány, přičemž na těchto publikacích se autorka disertace 
významně nebo rozhodujícím způsobem podílela. Oceňuji také rozsáhlý seznam citací, které 
jsou v textu použity. 

Celkově je zcela zřejmé, že autorka disertace je s oblastí hodnocení vlastností 
atmosférického aerosolu velmi dobře obeznámena. Také text práce je po technické stránce 
připraven velmi dobře.

Předložená disertační práce jasně prokazuje schopnost autorky řešit vědecké problémy na 
vysoké odborné i technické úrovni. Proto práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a 
dovoluji si také doporučit, aby komise pro obhajobu předloženou disertační práci přijala.

V Praze, 19. května 2017 

doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc. 

Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i.


