Hybler Roman: ovlivnění režimu pfizemního ozonu vybranými
meterologiclcými prvky ve středních Čechách
posudek vedouc ího práce

Předkládaná práce Romana Hyblera obsahuje 67 stran textu' obrázků a grďrckých příloh' Je
členěna na úvod, l 1 kapitol vlastního texťu, zátvěr a seznam literafury a internetových zdrojů.
Je napsána srozumitelným jazykem,bezýraznější příměsi gramatických prohřešků (pouze
bych mimo rámec obhajoby doporučil autorovi seznámit se se správným skloňováním
zájmena jenž,jehožfuary jsou v mnoha případech použity nesprávně) , Z formá|ního hlediska
považuji za drobný nedostatek pouze absenci seznamu tabulek a grafic\ých příloh (doporučuji
tento seznam dopracovat a do práce vložit).

Téma práce, věnované problematice režimu troposférického ozonu, navazuje na sérii
obdobných prací obhajovaných v minulých letech na katedře fyzické geografie a geoekologie.
Diplomant se věnoval hodnocení režimu přízemního ozonu na třech typologicky odlišných
stanicích s cílem zjistit podmíněnost výskytrr zrďšených koncentrací meteorologickými
faktory kombinovanými s úrovníznečištěníovzdušía stavem stratosferické ozonosfery. Je
nutno podotknout,ževzájemné vazby a determinace mezi uvedenými faktory jsou nesmírně
komplikované, což je patrné zÍady prací publikovaných v současnosti ve významných
wětoqých periodicích, přičemžp|ati, Že neexistuje jednotně používanámetodika zpracováni,
V tomto ohledu považuji autorovo počínánízave|ice přínosné.Práce, kterou rrywořil, je
z odborného hlediska originální a zároveň vysoce kvalitní.

V rozsahově přiměřené

obecné části, zahrnujícíprvní 3 kapitoly textu, nás autor seznamuje se

základními poznatky o ozonu z hlediska atmosférické chemie' Poátivně hodnotím nejen
skutečnost, že se jedná o zdařilou rešerši,ale i fakt, že jsou prezentovány ýhradně poznatky,
majícíbezprostřednivztahke zpracovávanému témafu. V 5. a 6. kapitole je pozornost
věnována použitým datoqým soubonim. Považuji zanutné podotknout' že příprava a kontrola
dat byla velice náročnou etapou. ZikJad pro zpracování tvořil soubor desďiminutovych
měření vybraných meteorologiclcých prvku ze stanice Pecný, který bylo nutno zkontrolovat a
doplnit o chybějícíhodnoty. Zároveřlbyla použita i denní data ze Solarní a ozonové
observatoře řIradec Králové a 3 stanic AIM'

Ve vlastní experimentální části práce, jížjsou věnovány asi 3/5 rozsahu, se autor postupně
věnuje hodnocení trendů přízemního ozonu v posledních letech, vlivu radiačníchfaktorů,
stavu ozonosféry, vybraných meteorologiclcých prvku a prekurzoni na režim přízemního
ozonu a hodnocení podmínek vzniku a udrženívysohých koncentrací přízemního ozonu v
ovzduší. Vedle gpficky přehledné pťezentace ýsledku jednotlivych hodnocení je poátivní i
to, že zjištěnézáxéry autor v textu pouze nekonstafuje, ale snažíse je vysvětlit a kriticky
konfrontovat s poznatky odborné literatury. Zásadnije především obecné zjištění,že zatimco
v městském prostředí jsou zvýšenékoncentrace přízemního ozonu ovlivněny více úrovní
arečištěníovzdušíprekurzory, na stanicích mimo město jsou dominantním činitelem radiační
faktory, ovlivněné i stavem ozonosfery. Domnívám se, že pÍeviňná část tohoto oddílu práce
by zasluhovala publikovat v odborném tisku.
nemám ásadních připomínek' pouze drobné ýhrady, kÍerése nikÍerak nedodkají
odborné hodnoty:
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27:v nárvukap. 7.l by mělo bý namísto,y posledních letech.. uvedeno přesné

časovévymezení
str. 39: namísto,,dioxiný. by mělo být dioxidy
u některých graťr by mělo bý v názrru či legendě uváděno období (např. č. |3, |4, |7)
str. 62: vztah celkoqý ozon - pffzemní ozon|ze vnímat deterministicky v tomto pořadí
a ne naopak, jak je uvedeno ve 3. bodě; ve 4. bodě doplnit slovo ,,ozonu..

Doporučuji přijetí práce Romana Hyblera jako práce magisterské k obhaiobě anawhuji
hodnocení ,,ýborně...
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