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Posudek 
Na bakalářskou práci Glorie Hruškové „Změny objemové aktivity radonu v půdním vzduchu v 

závislosti na meteorologických parametrech“ podanou na PřF UK v Praze v roce 2013 
 

 
Bakalářská práce Glorie Hruškové má 36 stran textu včetně obrázků. Práce je rešeršního a 
výzkumného charakteru. Cílem práce bylo posouzení vztahu objemové aktivity radonu v půdním 
vzduchu a meteorologických parametrů (teploty, tlaku vzduchu, vlhkosti vzduchu, rychlosti větru 
a stavu počasí/oblohy). Studium uvedených závislostí přispívá ke stanovení radonového indexu 
stavebních pozemků – parametru zavedeného radonovým programem ČR a metodickým pokynem 
SÚJB. 
 
Text bakalářské práce má logické dělení zahrnující kapitoly o radonu, účincích radonu, radonu 
v půdě, radonovém programu ČR a ochraně domů proti vnikání radonu z geologického podloží,  
radonových referenčních plochách Cetyně, Bohostice a Buk ve středních Čechách a původu a 
zdrojích zpracovávaných dat o radonu a povětrnostních parametrech. 
 
Vztahy mezi objemovou aktivitou radonu v půdním vzduchu a meteorologickými parametry  byly 
posouzeny jednotlivě korelační analýzou dvojic proměnných za použití statistických metod. 
Výstupy a numerické údaje o koeficientu korelace, koeficientu determinace, kategorizaci výstupů 
jednotlivě uvedených v tab. 9 - 13 a přehledně v tab. 14 jsou hodnotným materiálem pro 
posuzování výsledků a nejistot stanovení radonového indexu pozemků, který podle stavebního 
zákona je pro stavby a stavební úpravy obytných budov a jiných objektů v ČR určován. 
Numerické údaje tab. 9 – 13 a tab. 14 dokládají, že měnící se povětrnostní parametry při 
náhodných časových měření radonu v půdě nemají významný vliv. Stanovené změny proměnných 
lze klasifikovat spíše jako mírné trendy o malé statistické průkaznosti. 
 
K nejistotám výstupů výzkumu přispěly malé soubory posuzovaných dat, nejednotnost zdrojů dat 
(PřF UK v Praze a ČHMÚ), vzdálenosti míst stanovovaných parametrů (radon a meteorologické 
parametry). 
 
Prace je logicky členěná, terminologie odpovídá oboru a zákonným jednotkám, práce obsahuje 
potřebné údaje, je doplněna tabulkami a názornými grafy, závěry dílčích hodnocení jsou věcné a 
stručné. Autorka se seznámila ve více než v dostatečné šíři s odbornou literaturou a použila 
potřebný matematický aparát ke zpracování údajů. Práce ukazuje, že autorka je v daném rozsahu 
schopna samostatné práce s daty a analýzy výsledků. Práce splňuje požadavky kladené na 
bakalářské práce. 
 
Práci hodnotím známkou výborně. 
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