
Posudek oponenta na bakalářskou práci Jany Esterlové 

„Výskyt a složení mlhy v České republice“ 

Předložená práce se skládá z rešeršní a praktické části. Rešeršní část je přiměřeně obsáhlá, podložená 

dostatečným množstvím odborných zdrojů. Přestože obsahuje velké množství informací, nepodařilo se na 

jejich základě autorce přijít s novým pohledem na problematiku či zajímavou syntézou dosavadního poznání. 

Nicméně se jedná o dostatečný základ pro následující praktickou část. Ta obsahuje srovnání mnoha různých 

parametrů mlhy (četnost výskytu, délka trvání, intenzita) na dvou lokalitách v ČR (Churáňov a Praha-Libuš). 

Jde o poměrně velké množství dat, které je dobře zpracováno a výsledky jsou přehledně prezentovány. 

Bohužel autorka se opět nepustila do hlubší interpretace a zůstává pouze u popisných charakteristik (výskyt 

mlhy se na lokalitách s odlišnými podmínkami liší – to není příliš překvapující), které navíc vůbec 

nekonfrontuje s výsledky z odborné literatury – zcela totiž chybí kapitola „Diskuze“! Závěr tak nutně 

obsahuje pouze velmi obecné myšlenky. Kromě shrnutí výsledků testování autorčiných hypotéz zde 

nalezneme myšlenku, že v rámci ČR je výskyt mlhy značně proměnlivý (což není vzhledem k heterogenitě 

tohoto území překvapující), a že síť měřicích stanic mlhy není dostatečně hustá (ale použita byla data pouze 

z 2 ze 7 existujících lokalit měření). 

Po formální stránce práce neobsahuje nepřiměřeně velké množství chyb, text je logicky členěn, myšlenky 

jsou podávány srozumitelně, citováno je správně, možná jazyk je místy příliš básnický („příměsi odcházejí 

k zemi, kde se zakomponují“ nebo „kation amonný převzal vedoucí roli“). Za problém považuji nezvládnutí 

zápisu jednotek (naštěstí nevede ke zmatení), které se prolíná celou prací – například g.m2rok-1 namísto g.m-

2.rok-1 (na str. 14), g.m3.rok-1 (str. 15), 5° místo 5 ° (str. 9), -30°C místo -30 °C (str. 13), 15% není 15 % (str. 14) 

apod. 

 

Závěr: 

Přes uvedené výtky považuji tuto práci za relativně kvalitní, ale s jejím hodnocením počkám až podle 

odpovědí na níže uvedené dotazy. 

 

Dotazy: 

1) Na str. 4 se píše „NOx – společný výraz pro oxidy dusíku“. Pro všechny oxidy dusíku? 

2) Na str. 8 se píše, že na Moravě je jeden z nejmenších výskytů mlh v ČR, v březnu-červenci ani jeden mlžný 

den za měsíc. Ale na str. 17 už mlha představuje měsíčně 15-20 %, v extrému i 70 % podílu na celkových 

srážkách. 

3) Na str. 25 je Tab. 4 s doprovodným textem: 

 a) V textu nad tabulkou se uvádí, že koncentrace iontů v mlze jsou i desetinásobně vyšší v mlze než 

ve vertikálních srážkách. To ale platí pouze pro Na+ (14x), jinak jsou dle prezentovaných čísel v nižším rozsahu 

(cca 2-7x). 

 b) Je vhodné porovnávat maxima (= je maximum dobrou veličinou, kterou popsat soubor dat)? 

 c) Co vlastně porovnání mlžné vody a srážek typu bulk říká? Bulk totiž obsahuje i mlžnou vodu (jak je 

ostatně v práci uvedeno) a také nedefinovaný podíl suché depozice. 



4) Proč byly pro praktickou část zvoleny právě (pouze) lokality Churáňov a Praha-Libuš? Proč ne například 

Milešovka, o které se v rešeršní části často hovoří. 

5) Soubor dotazů k hlubšímu zamyšlení nad výsledky: 

 a) Proč v Praze-Libuši klesá četnost výskytu mlhy? 

 b) Proč se v Praze-Libuši zvyšuje podíl mlh s intenzitou 3? Je to nárůstem jejich absolutního počtu 

nebo jen díky poklesu celkového počtu mlžných epizod? 

 c) Co způsobuje nárůst poměru mlžná epizoda/mlžný den na Churáňově? 

 d) Jak si vysvětlujete, že v Praze-Libuši, kde jsou obecně podmínky pro vznik mlhy méně příznivé, jsou 

průměrně v měsících prosinci a lednu delší mlžné epizody než na Churáňově? 
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