
Posudek na diplomovou práci Marie Šmejkalové - Molinové 
"Analýza dlouhodobého vývoje hlavních znečišťujících látek v ovzduší ČR" 

 
Předkládaná diplomová práce sumarizuje a analyzuje dlouhodobě registrovaná měsíční a 
roční data o kvalitě ovzduší v České republice. Všímá si tzv. hlavních škodlivin, SO2, NOx a 
TSP (PM10). K analýze využívá databází ČHMÚ ISKO a REZZO. Představuje zajímavý 
pokus o charakterizaci trendu ve znečištění ovzduší na území České republiky za posledních 
téměř 40 let. 
 
Z formálního hlediska nepatří text k nejzdařilejším. Jsou v něm překlepy, gramatické a 
stylistické chyby. Sloh je kostrbatý, některým formulacím je těžko porozumět. Nízkou 
informační hodnotu mají i některé legendy k tabulkám a grafům (např. obr. 8 - 11), chyby 
jsou i ve zkratkách (např. CLRTAP) 
 
Abstrakt obsahuje hodně slov ale málo konkrétních informací. Není stručným přehledem 
práce. 
 
Úvod  je značně nesourodý. Chybí mu nějaká jasná struktura a návaznost podkapitol. Autorka 
přeskakuje z tématu na téma, některé obraty věty i odstavce nejsou příliš srozumitelné. Úvod 
neuzavírá, jak je obvyklé, oddíl nebo podkapitola "Cíle práce". I když je téma práce zjevné, 
přesto by přesná formulace cílů pomohla pochopit důvody ke zpracování studie a specifika 
této diplomové práce. Cíle tak velmi vágně představuje pouze první věta úvodu. 
 
Metodika obsahuje řadu podkapitol, v nichž autorka popisuje lokality měření, typy stanic, 
metody měření na těchto stanicích a konečně statistické postupy zpracování dat. Přestože 
řazení kapitol je celkem logické, ve všech lze nalézt pasáže (věty), kterým je velmi obtížné 
porozumět. Z věcného (principiálního) hlediska by mě zajímalo, proč byly z dat zpracovány 
jakési výběry. Jejich definování není jasné. Nechápu ani, proč byly do některých výpočtů (viz 
tabulka 9) řazeny pouze časové rozsahy delší než tři roky, když jednotka, s níž se při 
hodnocení pracuje není 3 roky, ale rok. Podkapitola 2.2. "Metody analýzy" obsahuje techniky 
zpracování trendů a dalšího hodnocení imisních dat (není mi jasné, proč je tato podkapitola 
oddělena od podkapitoly 2.1.2.1 "Statistické zpracování imisní koncentrace"). Jsou zde 
popsány i regresní modely. O jaké jde ale není uvedeno. Podle výsledků usuzuji na 
mnohonásobnou lineární regresi. Jaký postup regrese byl ale zvolen nevím (step vise - 
postupné zařazování proměnných do modelu, nebo vše najednou - metodou enter?). Proč není 
mezi proměnnými například i nadmořská výška lokality měření? Do regresního modelu by se 
určitě dal vnést jako proměnná (dummy variable) typ stanice. Regresní model(y) by bylo 
dobré uvést. Teplota a relativní vlhkost spolu obvykle silně negativně korelují. Jak se s tím 
autorka v modelech vyrovnala? 
 
Výsledky ukazují různé pohledy na časové trendy v koncentracích hodnocených 
atmosférických škodlivin. Kapitola je pojata hodně verbálně. Text ale obsahuje spoustu 
pleonasmů (slov zbytných), která zamlžují význam vět (typický příklad např. na str. 49, 
posledních 6 řádek zdola). Cituji:  
 
"Je rozdíl v míře poklesu koncentrací na stanicích AIM Tušimice a Praha 1 - náměstí 

Republiky, a mezi stanicemi Souš a Praha 4 - Libuš, i mezi stanicemi Praha 1 - náměstí 

Republiky a Most patrný z Obr. 14.a. Nejvyšší hodnoty korelačního koeficientu odpovídají  

dvojici stanic z Prahy, taktéž v porovnání se stanicí Tušimice a dvojici Tušimice - Most. 



Nejnižší hodnoty koeficientu odpovídají porovnáním zahrnující stanice Churáňov a Přimda. 

(viz tab. 9a)." 

 
I řazení podkapitol postrádá místy logiku. Autorka přeskakuje z tématu na téma a opět se 
vrací. Některé oddíly nemají příliš logické názvy: např.: 3.2.2. "Porovnání vztahu a míry 
znečištění na jednotlivých lokalitách". A pod. 
 
Nejcennější částí výsledků je jistě analýza trendů, korelační a regresní analýza. Škoda, že 
autorka má zjevné problémy s formulacemi srozumitelných vět. Právě interpretace regresní 
analýzy by mohly ukázat, jak je to s vlivem meteorologických (i jiných faktorů). Podobně je 
obtížné se někdy vyznat v interpretaci korelačních matic, i když výsledky samy jsou zajímavé. 
 
Diskuse je v některých místech postižena podobnou potíží, jako celý text, tedy malou 
srozumitelností některých pasáží. Slibná podkapitola 4.1. "Srovnání automatizovaného a 
manuálního měření" přináší zajímavé, ale velmi obecné poznatky. Pro toto srovnání by bylo 
třeba mít k dispozici 24-hodinové údaje. Provádět srovnání na úrovni měsíčních středních 
hodnot je problematické. Navíc, autorka podává své argumenty pouze na základě grafického 
znázornění. Jednoduchá lineární korelace by jistě ukázala shodu nebo neshodu mezi oběma 
typy měření daleko lépe a přesněji. Podobně zajímavá by byla přesnější interpretace 
regresních modelů analyzujících vztah mezi koncentracemi znečisťujících látek a vybranými 
meteorologickými faktory. Čtenář má ale dost práce zjistit z textu, jak se věci vlastně mají.  
 
Závěr je silně zkráceným souhrnem s opakováním již jednou napsaného. 
 
Seznam literatury i citování informačních zdrojů v textu vykazují značný počet formálních 
chyb. Jsou zde překlepy, někde chybí letopočet, jinde titul periodika. I když se od poslední 
mnou posuzované verze rozsah citovaných titulů rozšířil a ubylo formálních prohřešků, přesto 
chybějí některé významné či zajímavé tituly. 
 
Závěr 
Diplomová práce Marie Šmejkalové - Molinové poskytuje do určité míry hlubší zhodnocení 
dlouhodobého vývoje znečištění ovzduší v České republice. Zůstává však dost daleko za 
očekáváním přínosu nových poznatků. Je to dáno značnou nepřehledností textu a hlavně 
velmi omezeným využitím možností zařazených statistických metod. Část výsledků totiž není 
srozumitelně interpretována. Za klad je možno ale považovat právě snahu o využití metod 
vyšší statistiky a také to, že od poslední verze, kterou jsem měl možnost posuzovat vloni, 
doznal text výrazného zlepšení. 
 
Na základě výše uvedeného soudím, že hodnocený rukopis splňuje požadavky kladené na 
diplomové práce. Práci je možno s výhradami přijmout jako podklad k udělení titulu "Magistr 
přírodních věd". 
 
 
 
 
 
V Praze dne 8.9. 2010 
prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. 


