
Posudek oponenta na diplomovou práci Kláry Koželkové:

,,Výpočet expozičního indexu AoT40 z průměrných koncentrací přízemního ozonu..

Diplomová práce Kláry KoŽelkové má 80 Stran, na kteých se vyskytuj e také 43

obrázkŮ á I2 tub,|"k. Práce neobsahuje Seznam použitých zkratek a Seznamy obrázků a

tabulek. Vzhledem k pečlivému zpracováni textu a grafiky se však lze poměrně snadno

orientovat v prezentovaných materiálech. Texty obsahují minimum překlepů, chyby tohoto

typu jsou v souhrnu uvedeny v příloze k posudku. Autorka ve všech zák|adnich kapitolách

iiiu.1e Ťadu zahraničních praci, znichž několik se stalo i předlohou pro matematické

zprácováni dat. To je zdtrazněno především na konci diskuze, což po metodické stránce by

mohlo vést čtenáře k tomu, Že veškeré případné předchozí výhrady jsou bezpředmětné.

Ztohoto poh]edu se jedná především o pouŽitý typ nelineární regrese vpodobě

polynomu 2. stupně' kteý sice nejlépe aproximuje pro dostupná data závislost AoT40 za 14
^ont'.'u 

pruměrné 14-ti deriní koncentraci, ale pro niŽší hodnoty nezávisle proměnné vykazuje

zápomehodnoty AoT40. Pokud takový případ nastane, řeší se 
'situace 

vyloučením zápomých

hodnot pro následné výpočty. Určitě by se našlo vhodnější vyjádření nelineární závislosti bez

těchto nedostatků. prótoze však autorka provádí srovnání svých výsledku se zahraničními

výstupy, kde byl tento typ nelineární regÍese použit, nemám k tomuto dalších připomínek.

Podobná situace se týká ineúplnosti vstupních datových souborů, kde zpracovatel musí volit i

různé nestandardní postupy doplnění chybějících hodnot a nebo část velice cenných dat

nakonec zana|ýz vypustit. I když vmatematicky pojatých pracích jsou týo přístupy

nepřijatelné, v praktických aplikacích a podobně tématicky zaměÍených úlohách existuje řada

postupů běžně publikovaných i v zahranlčnich monograťtích a periodikách.

K práci mám následující připomínky:
Autorka se poměrně podrobně věnuje chemii troposférického ozonu a dalším jevům

s tím spojených. V části výsledkLr a diskuze však na to nenavazuje žádná kapitola

v odpovídajícím rozsahu.
Vsouvislosti sFickovým l.zákonem difuse je uvedena na straně 37 citace (Molín,

2000) a dá1e pak u způsobu řešení kvadratické rovnice na straně 57 a pÍi hledání lokálních

extrémů na siraně 61 (Vygodskij, 1957). Vzhledem k tomu' Že se jedná o všeobecně známé

poznatky publikované o několik století dříve, nepovaŽuji tyto odkazy za nejvhodnější.

Pokud má rovnice 4.1 na straně 61 platit i pro fyzikální jednotky, konstanty a, b, c

nebudou bezrozměmé jak je uvedeno v popisu.
Při souhrnnějším pohledu je třeba ocenit velké úsilí diplomanta, které muselo bý

věnováno na úpravu vstupních dat, která nevžďy vykazova7a dostatečnou úplnost. To se týká

i korekce 14-ti denních měření s r,yužitím dosimetrů, která nebyla vždy 14-ti denní a nebo

v potřebných časových obdobích vůbec chyběla. Tato situace v oblasti životního prostředí při

uýhodno".,'í většíóh rozsahů dat nastává často. Ztohoto důvodu nelze vyslovit jasnější

interpretaci výsledku například u měření pomocí dosimetru podle typu prostředí' nadmořské

Výšky apod. To je způiobeno i dostupností dat polJze z omezeného počtu stanic AIM a

"ýsréor.ý 
měření s vyuŽitím dosimetru pouze za rok 2004 a 2005. Toto však diplomantka

s tématem zaměřeném především nazpracování a vyhodnocení dat ďejmě nemohla ovlivnit.

Při srovnáni zejména s výsledky projektu IVL, například na str.74,je nutno uvažovat

jiný typ proudění a klimatu u měření na pobřeží severských států Evropy.
Y závěrubych měl doťaz jaksi diplomantka vysvětluje rozdílné hodnoty expozičních

indexů například v Novohradských horách apod.



Závěremlze konstato vat, že předkládaná diplomová práce odpovidá jak po stránce formální

tak i věcné požadavkům na ni kladeným' a proto ji doporučuji k obhajobě.

Příloha k posudku školitele-seznam připomínek k textu:

Str. 6-5.řád.k ko,,"ouku, k*ntraói; str.7-anglický abstrakt: u čísel desetinné čárky namísto

desetinných teček; reakce 1.16 Rc(o)oo;.str.14-3.řádek chybí předloŽka: v oblastech; str.15-

1.řádek pr"dlozku' nad tokem ... ; str.27-str.30 Česká republika; str.32-1.věta téměř identická

s větou na předchozí stránce bez dalšího kontextu; str.33-7.řádek zdola: ,jsou data jsou .....;

str.36-obr.2.1: Ozeměpis.com: bez dalšího odkazu; str.38.8.řádek zdola: 
',Se 

v současné době

Se .....; str.4g-S.řádek absorbance; str.69-tab.4,2 místo desetinných čárek v českém textu

použity desetinné tečky; str,72.3.Ťádek: působení ozonu; str.73.9'Íáďek zdola: upravit

formulaci věty.

Y Praze dne 14.9.2006
Ing.Luboš Matějíček, Dr.


