
Posudek školitelky na diplomovou práci Kláry Koželkové
,,Výpočet expozičního indexu AoT40 z průměrných koncentrací přízemního ozonu..

Předkládaná diplomová práce má 80 stran, text je doplněn obrázky a tabulkami a vychází

z 58 citací odborných pramenů. Práce je členěna standardním způsobem do 5 zák|adních

kapitol (Úvod, Materiál a Metodika' Výsledky, Diskuse a Závěr) a doplněna abstraktem

v češtině i angličtině.

Práce si klade za cíl navrhnout vhodnou metodu odhadu expozičního indexu AoT40,

který se používá k vymezení rizikových oblastí z hlediska potenciálního ovlivnění vegetace

zvýšenými koncentracemi přízemního ozonu' změÍení pasivními dosimetry. Vzhledem

k tomu, že vstupními daty pro výpočet expozičního indexu jsou pruměrné hodinové

koncentrace získané kontinuálním měřením a pasivní dosimetry měří koncentraci

integrovanou za určité delší časové období (zpravidla l4denní) nejedná se o úlohu

jednoduchou. V současné době se tímto problémem zabyvá několik odbomých skupin

(Skandinávie, USA), jejichž cílem je využít informací získaných pasivními dosimetry pro

vymezení rizikových oblastí v rámci horských lesů. V diplomové práci jsme se inspirovaly

výsledky skandinávského projektu institutu IVL. Práce je jakýmsi mezistupněm mezi

získáním informací o koncentracích 03 na řadě lokalit v určité oblasti a vývořením mapy pro

danou oblast, která vymezí rizlkové zóny z hlediska potenciálního poškození vegetace

ozonem.

Jedná se o práci s naměřen1ými daty pŤevzatými z j1ž obhájených nebo nyní obhajovaných

diplomových prací. oceňuji samostatnost autorky při jistě nelehkém úkolu zpracování dat.

Výsledky práce jsou vyuŽitelné vpraxi a napŤ. j1ž vpříštím roce poslouží kvytvoření mapy

rizikových oblastí v CHKO Jizerské hory. Diplomová práce byla pruběžně konzultována a

řada připomínek a námětu školitelky byla diplomantkou pruběžně zohledňována.

Na předloŽené diplomové práci kromě získaných výsledků oceňuji přehlednost a logiku

umožňující dobrou orientaci v práci. Kladem je jasná specifikace toho, co a jak autorka dělala

a jaká data pouŽila.



Připomínbl a otázky do diskuse..

. Str. 41: nesprávně uvedeno ,,měřilo se na 2 |oka|ttách u stanice AIM Hojná Voda.. -
jednalo se o jedinou lokalitu kde byly 2 dosimetry nesoucí po 2 filtrech (tedy celkem 4
filtry)' totéž u Šerlichu

o Str. 44: ,,nejIépe odpovídala trendu rovnice pro polynom 2. stupně, což bylo testováno
jednak vizuálně jednak koeÍicientem determinace R'.. - vhodnější formulace by byla např.
bylo posouzeno apod.

o Prosím autorku, aby vysvětlila' jak co rozumí pod pojmem,,faktor lokalitý.

o Proč zvo|1|a autorka pro výpočet regrese AoT40-14denní pruměrné koncentrace ozonu za
období 6 let 2000- 2005?

o ExistÚí i jiné metody pro výpočet AoT40 z pruměrných koncentrací naměřených
pasivními dosimetry?

Zóvěr:
Před.kló'daná práce splňuie podmínkv kladené na práci diplomovou a celkově ii

hodnotím iako velmi zdařilou. Doporučuii ieií obhaiobu.
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