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Posudek školitelky na bakalářskou práci Jany Esterlové 
„Výskyt a složení mlhy v České republice“ 

 
 

Bakalářská práce Jany Esterlové se zaměřuje na výskyt a složení mlhy v České republice, jakožto 

důležitého fenoménu, který se v určitých oblastech může významným způsobem podílet na 

atmosférické depozici znečišťujících látek z ovzduší. Jedná se o problematiku velmi aktuální, o jejímž 

významu svědčí i to, že mlze v jejích nejrůznějších aspektech je od r. 1998 věnována samostatná 

mezinárodní konference opakující se pravidelně jednou za tři roky a že letos byla dokonce 

ustanovena Mezinárodní vědecká společnost pro mlhu a rosu (IFDA).  

První část práce je rešerší odborné literatury, pro kterou byly vhodně využity dostupné prameny 

domácí i zahraniční. V ní autorka prezentuje současné poznatky související s nejrůznějšími aspekty 

mlhy klimatickými i chemickými. Kromě části rešeršní, je součástí bakalářské práce i praktická část. 

V té autorka jednoduchým způsobem hodnotí trendy výskytu a intenzity mlhy na dvou stanicích 

odlišného typu, stanici horské (Churáňov na Šumavě) a městské (Praha 4 - Libuš). Podkladem 

hodnocení jsou dlouhodobá pozorování Českého hydrometeorologického ústavu, která byla 

v podobě základních dat poskytnuta autorce bakalářské práce. Jedná se o časovou řadu od r. 1961 na 

Churáňově a od r. 1971 na stanici Praha 4 – Libuš. Na základě vlastního hodnocení autorka 

konstatuje, že dlouhodobý trend četnosti výskytu mlhy se na obou sledovaných stanicí liší: zatímco 

na stanici Praha 4 – Libuš dochází ke zřejmému poklesu, na Churáňova není patrný jasný sestupný či 

vzestupný dlouhodobý trend.  Ani na jedné ze stanic pak není patrný pokles intenzity mlh.  

Práce jednoduchým, ale názorným způsobem poprvé u nás prezentuje dlouhodobá data o 

výskytu mlh a může sloužit jako určitý základ pro další práci diplomovou. Na rozdíl od ostatních zemí 

u nás totiž tato data, ač existují dlouhodobá pozorování, nebyla zatím nikdy analyzována. Přitom 

z dostupných zahraničních publikací je zřejmé, že v celosvětovém měřítku je na většině míst 

zaznamenáván pokles ve výskytu, délce trvání i intenzitě mlhy, což má za následek snížení jejího 

podílu na atmosférické depozici znečišťujících látek.  Zatím se pouze spekuluje o tom, zda je to 

důsledek klesajícího znečištění ovzduší či klimatické změny. 

Autorka se práci věnovala velmi intenzivně a pečlivě, dílčí problémy byly diskutovány v průběhu 

práce.  

 

Závěr: 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na práci bakalářskou a doporučuji tedy její přijetí 

jako podkladu k udělení titulu Bc.  
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