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Vliv lokálního topení na kvalitu ovzduší ve vnitřním a venkovním prostředí malého sídla 
 
Cílem práce bylo zhodnotit vliv vnějších faktorů a provozování lokálního topeniště na koncentraci 
aerosolu ve vnějším a vnitřním prostředí malé obce. Za tímto účelem bylo odebráno 89 vzorků 
velikostně segregovaného aerosolu s integrační dobou 24 hodin, byl veden deník činností a 
měřeny 30 minutové průměry PM2.5 a meteorologických parametrů. Měření probíhala během třech 
zimních a dvou letních kampaní po dobu 45 dnů. 
Jedná se o náročnou experimentální práci. Z celkem 55 stran textu tvoří třetinu úvodní kapitola a 
metodika, zhruba další třetinu výsledky a více než třetinu zbývá na diskusi, závěr a seznam 
literatury. Ten obsahuje dostatečný počet kvalitních literárních pramenů, z nichž kolem 70% je 
citováno ve výsledcích a diskusi. Názvy zahraničních časopisů ale nejsou vždy uváděny správně. 
Grafická úroveň tabulek a grafů je dobrá, jejich počet dostačující a vhodně doplňují informace 
v textu. Nicméně, u obrázku 1 na mapě lokality chybí orientace a měřítko, z důvodu lepší 
porovnatelnosti by bylo vhodné sjednotit škálu Y osy u grafů v obrázcích 8 a 9 a změnit nevhodně 
barevné rozlišení velikostních skupin aerosolu v obrázcích 11 a 12. Formální požadavky kladené 
na práci diplomovou text splňuje. 
S hlediska obsahu práce jsou kapitoly Úvod a Metodika informačně obsažné, dobře utříděné, drží 
se studované problematiky a neopakují všeobecně známé skutečnosti. V Metodice chybí 
podrobnější informace o anemometrických měření a integrační doby všech meteorologických 
parametrů ze stanice ČHMÚ. 
Kapitola Výsledky začíná základními statistickými popisy 24h dat PM2.5, jejich časových chody, 
histogramy pro distribuční analýzu a box-plot grafy umožňující porovnat sezonní variabilitu. 
Následují velikostní distribuce hmotnosti aerosolu a jejich časové změny. Není zřejmé, jak byly 
velikostních distribuce hmotnosti aerosolu pro jednotlivé kampaně spočítány, ale jsou evidentně 
chybné. Není možné, aby průměrná distribuce, označovaná „celé měření“, dosahovala pro všechny 
velikostní frakce více nežli dvounásobných hodnot  5. kampaně, které byly nejvyšší za sledované 
období. Po velikostních distribucích se autorka trochu nelogicky vrací k hodnocení poměrů 
vnější/vnitřní celkové PM2.5 s ohledem na přítomnost lidí a bohužel nijak neukazuje stejné 
porovnání pro jednotlivé velikostní frakce. Následují grafy 30 minutových PM2.5 s vyznačením 
činností z deníku a graf 19, z kterého lze vysoudit rychlost infiltrace PM2.5 do vnitřního prostředí. 
Poté je uvedena regresní analýza mezi PM2.5 a rychlostí větru, ale větrné růžice rychlosti a směru 
větru a data slunečního svitu, teploty, relativní vlhkosti vzduchu a srážek uvedeny nejsou. Vliv 
směru větru pak zobrazují větrné růžice PM10 a velikostních frakcí aerosolu a jejich statistika 
v box-plot grafech pravděpodobně za celé sledované období. Těsnost závislosti hodnot PM10 mezi 
Klatovy a Cvrčovicemi je hodnocena korelačním koeficientem. Kapitolu uzavírají výsledky 
datové PCA analýzy, z kterých vyplývá, že variabilitu datové matice vysvětluje z 84% šest 
faktorů. Autorka nalezené faktory vhodně komentuje, ale faktory nijak nepojmenovává. 
Z výsledků PCA je zřejmé, že databáze obsahuje vzájemně závislé proměnné, což neprospívá 
kvalitě PCA a bylo by vhodné některé parametry sloučit do jednoho nebo z analýzy vypustit. 
V kapitole Diskuse autorka své výsledky porovnává s dostatečným počtem vhodně vybraných 
studií a v mnoha případech konstatuje shodu. 
Celkově lze práci hodnotit jako velmi zdařilou s výše uvedenými nedostatky. 
Požadavky kladené na práci diplomovou práce splňuje a doporučuji ji k obhajobě.  
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