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Předkládaná DP je součástí studie pro městskou část Praha 7 a má sloužit jako podklad pro 

rozhodování v oblasti zlepšování kvality ovzduší na jejím území.  

 

Obecně je práce napsána srozumitelně, věcně a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Název se 

shoduje s jejím zaměřením. Projekt je celkově experimentálně dobře naplánován. Označení podkapitol 

o GPS a meteorologické stanici neodpovídá číslování. Může to být matoucí, neboť studentka v textu 

na kapitoly odkazuje.  

 

Cílem práce bylo provést mobilní měření PM10 ve venkovním ovzduší na území Prahy 7, analyzovat 

časovou a prostorovou variabilitu PM10 a identifikovat významná místa znečištění, tzv. hot-spot. Poté 

odhadnout možné příčiny jejich vzniku a navrhnout doporučení pro jejich eliminaci. Dále si studentka 

stanovuje ještě 4 hypotézy porovnávající koncentrace PM10 za různých podmínek. V první hypotéze 

ale studentka vynechala zásadní slovo, a tak věta nedává úplně smysl. Lze si tak jen domyslet, jestli 

koncentrace PM10 za určitých podmínek mají být nižší (nebo vyšší). Dále v textu už je to ale 

vyjasněné.     

 

Úvodní část s literární rešerší se týká podstatných bodů, kterými se práce zabývá, a také popisuje 

praktické informace o systému měření kvality ovzduší a modelování znečištění. 

 

Na obsáhlé experimentální části se podíleli i další studenti, jelikož bez nich by nemohla být studie 

takto provedena. Na zájmovém území bylo určeno 6 lokalit a pro každou z nich byla navržena fixní 

trasa, na které probíhalo mobilní měření. Zajímalo by mě, jak se tyto trasy plánovali, např. jestli jedna 

trasa byla „dopravní“, druhá spíše v zeleni, nebo kolem důležitých míst (škola, sportoviště apod.). Pro 

některé dny se v analýze použila meteorologická data ze stanice Karlov. Byla meteo data z této stanice 

porovnána s Vámi naměřenými daty v jiné dny, kdy Vaše stanice byla v provozu? Pokud ano, jaké 

byly korelace mezi jednotlivými meteorologickými parametry?       

 

Měření probíhalo v 10 dnech a až na výjimky 3x denně, z toho 8 dní v zimních měsících a 2 dny 

v květnu. V první hypotéze, kterou si studentka stanovuje, chce porovnávat koncentrace PM10 

v chladnějším a teplejším období a o víkendu. Z tohoto důvodu mi nepřijdou 2 dny v teplejší sezóně 

pro porovnání zcela dostatečné a stejně tak i porovnání víkendů, kdy jeden víkendový den byl v zimě a 

druhý v květnu. Může zde být i opomenut nějaký zdroj znečištění vyskytující se nebo zesílený 

v teplejší sezóně. Proto bych se studentky ráda zeptala, jestli na základě literatury nebo i analýzy 

území se v zájmové lokalitě může vyskytovat další zdroj atmosférického aerosolu v teplejší části roku. 

Dále pak jestli je nějaká škola či domov seniorů bezprostředně ohrožen Vámi identifikovanými zdroji 

znečištění. 

 

Dne 16. 1. 2020 večer byla rozptylová situace nejhorší v celé Praze. V souhrnných 3D grafech 

koncentrací PM10 na lokalitách č. 5 jsou koncentrace na začátku trasy (cca 1. kilometr) nižší než po 

zbytek pochůzky a také na lokalitě č. 6 jsou koncentrace nižší než na ostatních lokalitách. Jaká může 

být příčina? 

 

Proč jsou náhle v kapitole o náhodných zdrojích používány průměry koncentrací, když jinde je užito 

mediánů?      

 



Proč může být rozdíl koncentrací PM10 vyšší na křižovatce u železničního přejezdu v ulici Bubenská 

před a po průjezdu vlaku v teplejších dnech než v zimě?   

 

Studentka pracovala s dostatečným množstvím publikací - články z mezinárodně respektovaných 

časopisů a dále publikace mezinárodních i českých autorit (WHO, US EPA, EEA, ČHMÚ a další).  

 

Tato práce splňuje požadavky kladené na DP a doporučuji ji jako podklad k udělení titulu Mgr. 
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