
Oponentský posudek na diplomovou práci Moniky Pavlíkové  

„Výpočet expozičního indexu AOT40 z výsledků měření koncentrací  

přízemního ozonu pasivními dosimetry“ 

 
Diplomová práce se týká aktuální problematiky vlivu přízemního ozonu na vegetaci. Konkrétně se 

autorka zabývá možností výpočtu legislativně zakotveného cílového imisního limitu AOT40 

v oblastech vzdálených bez možnosti automatizovaného monitoringu, a tedy v oblastech současně 

často cenných z hlediska výskytu lesních ekosystémů.  

 

Autorka pro výpočet indexu AOT40 zvolila 3 metody. Index AOT40 byl těmito třemi metodami 

vypočítán pro 13 stanovišť na území CHKO Jizerské hory a následně bylo zhodnoceno možné využití 

jednotlivých metod z hlediska jejich složitosti, přesnosti a náročnosti na vstupní data. 

 

Autorce se velice dobře podařilo zmíněné metody logicky popsat a výsledky následně vyhodnotit 

správně zvolenými statistickými metodami. Z uvedené metodiky a výpočtů je jasné, že autorka 

úspěšně zvládla časově náročné vyhodnocení velkého objemu data. Závěry jsou logické, prezentovány 

jasně a využitelné pro další studie zabývající se výpočtem AOT40. Ocenitelná jsou jistě i doporučení 

pro další postupy a zpřesnění metod výpočtu.  

 

Po formální stránce lze autorce vytknout nepřesné a chybějící citace v některých částech jinak 

zajímavé literární rešerše (např. str. 10, 12, 15, 16).  

 

Několik nepřesnosti se objevilo i v metodice: 

Str. 19 – tvrzení „Značnou výhodou expozičního indexu AOT40 je fakt, že se zabývá pouze částí 

expozice, která je biologicky účinná“ není úplně správně. Biologicky účinné mohou být i koncentrace 

ozonu nižší než 40 ppb v závislosti na environmentálních podmínkách, jejichž důležitost ostatně 

autorka na několika místech ve své práci zmiňuje. 

Str. 23 – špatně citována práce Nováka et al., 2003. Správně má být práce Koutrakis et al., 1993 

Str. 25, str. 28 – špatně citována práce Gerosy et al., 2007. Správně má být uvedena práce rakouských 

autorů Loibla a Smidta z roku 1993. 

Str. 28 – u vybraných metodik postrádám opět odkaz na původní zdroje. Lze je sice vyvodit 

z předcházejícího přehledu metod v literární rešerši, přesto by bylo pro přehlednost lepší je zde uvést 

znovu. 

 

Dále prosím autorku o zodpovězení otázek 

1) Jakým způsobem byly vybrány 3 metody pro výpočet indexu AOT40? V literárním přehledu 

na str. 25 je uvedeno možných metod výpočtů 6. Bližší vysvětlení pro výběr 3 metod v práci 

chybí. 

2) Proč autorka v diskuzi nesrovnala své výsledky s větším počtem studií? Minimálně, u metody 

C (str. 58), by se nabízely práce autorů, kteří použitou metodiku publikovaly popř. u metody B 

(str. 57) se nabízí diplomová práce Kláry Koželkové obhájené na ÚŽP v roce 2006. 

 

Nicméně uvedené formální i věcné připomínky nesnižují vysokou úroveň práce, která spočívá  

ve zhodnocení velkého objemu dat, osvojení si několika složitých metodik výpočtů a použitelnosti 

výstupu diplomové práce pro další studie. Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou 

práci, a proto doporučuji její přijetí k obhajobě. 

 

V Praze dne 30. srpna 2010       ............................................ 

         Mgr. Leona Matoušková 


