
Oponentský posudek 
na bakalářskou práci „Změny objemové aktivity radonu v půdním vzduchu v závislosti na 
meteorologických parametrech“ vypracovanou Glorií Hruškovou. 

 
V předložené bakalářské práci o rozsahu 36 stran textu, tabulek a příloh jsou zpracována 

data z periodických měření na referenčních plochách Cetyně, Bohostice a Buk od jejich 
vytyčení v roce 2000 do r. 2012. Byla zkoumána závislost naměřené objemové aktivity 
radonu (222 Rn) v půdním vzduchu na proměnlivých meteorologických parametrech (teplotě , 
atmosférickém tlaku, vlhkosti vzduchu, větru a oblačnosti). 

Kapitoly 1 až 5, které se věnují radonu jako radioaktivnímu plynu, který je zdrojem záření 
α, jeho vlivem na zdraví populace, radonovému programu ČR a dosud publikovaným 
meteorologickým vlivům na hodnoty naměřené OAR a  seznam použité literatury svědčí o 
důkladném prostudování dostupné literatury týkající se řešeného problému. V kapitole 6 jsou 
popsány a charakterizovány referenční plochy. Další kapitoly jsou věnovány prezentaci dat a 
jejich interpretaci. Volba srovnávacích parametrů byla správná, výsledky interpretace jsou 
prezentovány přehledně v tabulkách a grafech. V tabulkách 2. až 4. jsou obsažena vstupní 
data z měření PřF UK, v tabulce 5. pak meteorologická data z ČHMU. V tabulkách 9. až 13 
jsou prezentovány hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu pro různé kombinace 
použitých dat. Z grafu 1. vyjadřující závislost OAR na teplotě vyplývá, že jinou než lineární 
závislost nelze hledat.  Se způsobem vyhodnocení závislosti hodnot OAR na  
meteorologických podmínkách a se závěry interpretace lze souhlasit. Korelační koeficienty 
závislosti jednotlivých parametrů jsou nízké, relevantně lze vysledovat jen trendy vztahu 
některých parametrů (viz tab.14.).  

Poznámka: Použitá data z měření OAR na referenčních plochách byla získána 
z porovnávacích měření na těchto plochách. Datum porovnávacích měření je stanoven tak, 
aby podmínky měření byly optimální. Tím lze vysvětlit absenci dat získaných v extrémních 
atmosférických podmínkách (teploty hluboko pod bodem mrazu nebo naopak velmi vysoké), 
která by rozšířila interval sledovaných meteorologických parametrů.  

Zadání bakalářské práce bylo bezezbytku splněno jak po stránce vyhodnocení převzatých 
dat z měření na referenčních plochách a meteorologické databáze, tak po formální stránce. 
Posluchačka prokázala schopnost samostatné interpretace dat a dobrou orientaci při studiu 
literatury, týkající se řešeného úkolu. 

Připomínky k použitým termínům a věcné připomínky: 
 Str.  8.  poslední odstavec: Radionuklidy účinkují  nejsilněji 
 Str. 13. kap.5. odstavec 1. zanoření atomu radonu do sousedního zrna 
       
  Str. 16. odstavec 2. interval hloubek 10,3 až 0,8 m, správně 10,3 až 80 cm 
  Str. 27. odstavec 1. Pro plochu o vysokém OAR Bohostice, správně Buk 
 
Předložená bakalářská práce Glorie Hruškové splňuje všechny požadavky na bakalářskou 

práci  jak po stránce obsahové, tak i co do rozsahu a formy zpracování a hodnotím ji známkou 
výborně. 
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