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Posouzení a vývoj kvality ovzduší na Prerovsku a Ostravsku
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Bc. Radka Synková

1. Odpovídá záverecná práce uvedenému zadání vplném rozsahu?

Práce odpovídá rozsahu zadání.
S rozsáhlým zadáním práce se obsahove autorka dobre vyporádala (zvlášt bod 6 v zásadách
pro vypracování "Posouzení nejvetších znecištovatelu v daných oblastech a jejich
procentuální podíl na celkovém znecištení ovzduší" by mohl být zpracován v rámci jiné -
jedné nebo dvou samostatných prací, prípadne rozptylových studií).

2. Jak hodnotíte predloženou záverecnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
cástípráce, prípadne jejich úplnosti?

Predložená práce je vhodne strukturovaná.

3. Základní zhodnocení záverecné práce.

Autorka se pokusila zhodnotit úroven znecištení ovzduší na stanicích v Prerove a Ostrave.
Téma bylo obsáhlé a složité. Dle mého názoru autorka vhodne vybrala škodliviny pro
zpracování a porovnání obou oblastí. V cásti, kde mela posoudit nejvetší znecištovatele
v daných regionech, z podrobných podkladu vybrala nejduležitejší informace a upozornila tak
na ne ve své práci. Imisní hodnocení mohlo být podrobnejší, zvlášt u zpracování
problematickéškodliviny- suspendované cástice PMlO.

4. Jiné poznatky, kritické pripomínky.

V práci se mnohdy vyskytují nepresné a zavádející formulace - predevším týkající se
hodnocení imisní situace a imisne-meteorologických vztahu (nebudu vypisovat všechny,
uvádím jen príklady: napr. str. 39 -"V chladném období roku jsou rozptylové podmínky horší
z duvodu rozptylu znecištujících látek" - správne: v chladném období roku jsou horší
rozptylové podmínky (tedy nedochází k dostatecnému promíchávání vzduchu, tedy k rozptylu
znecištujících látek v ovzduší); dále napr. str. 35 - ,,2 grafu c. 10 jasne vyplývá vliv
nepríznivých rozptylových podmínek v chladném období roku spojené rovnež s vytápením
v zimních mesících" - z grafu vyplývá to, kdy jsou koncentrace vyšší a kdy nižší a vyšší jsou
proto, že v nekterých obdobích jsou horší roz. podmínky, rovnež zacíná topná sezóna, ..atd.).
V textu se vyskytují formulace, kdy ctenár nabývá dojmu, jako by meteorologické situace
s bezvetrím a teplotní inverze nepatrily mezi špatné rozptylové podmínky - necistoty se drží
pod zádržnou vrstvou (opet tedy nedochází k dostatecnému promíchávání vzduchu) - typické
pro Ostravskou oblast...). Tyto skutecnosti autorka správne uvedla v záveru práce v odstavci,
kde hodnotila koncentrace PMlO, proto me prekvapuje, že v predchozích kapitolách se



vyjadruje ponekud nepresne a nejasne. Je duležité si uvedomit, že oblasti Prerovska a
Ostravska jsou velmi rozdílné z ruzných hledisek: orografie, meteorologické podmínky,
socioekonomická sféra,.., a to všechno se odráží na rozdílné kvalite ovzduší v obou regionech
(tvorbe nepríznivých imisních situací).
Nesprávnéjsou i nekteré formulace,napr. vysvetleníprubehugrafu c. 5, str. 29 - "V roce
2006 došlo k opetovnému nárustu", pritom z grafu jasne vyplývá, že v r. 2006 byly hodnoty
emisí v prumeru nejnižší za uvedené období a až po r. 2006 (nebo od r. 2006) došlo k nárustu
koncentrací.
Když byla do práce vložena príloha c.. 1 (Mapa vybraných stanic CHMÚ.. .mimo jiné chybí
v nadpisu duležitá poznámka, že se jedná o stanice v Ostrave), proc chybí mapka s umístením
stanice merící znec. ovzduší v rámci mesta Prerov?
Príloha c. 2 - rozhodne se nejedná o meteorologickou stanici v Prerove, ale o stanici merící
znecištení ovzduší.
Príloha c. 3 a 4 - opravdu jsou na obrázcích vyfocena mesta Ostrava a Prerov za smogové
situace? Pokud chci toto napsat, musím k obrázku dopsat i datum. Nejedná se jen o "kourící
komíny vyfocené v Ostrave a Prerove"?
V práci se vyskytují nekteré nepresnosti, napr. u tabulky c. 7 autorka vysvetluje pojem
AOT40 - chybí doplnení, že se jedná o období 1. kveten až 31. cervenec (ac je tato zmínka
uvedená v tabulce, nemela by chybet v celkovém vysvetlení pod tabulkou).
Pri ctení biogeografických charakteristik Ostravy nabývám dojmu jako by v Ostrave a okolí
nebylo nic jiného, rozhodne stojí za zmínku i lužní lesy v Poodrí.
V kap. 6.3.2 se autorka (krome již zmínených nepresností ohledne nepríznivých roz.
podmínek) zminuje o typických a netypických rocních chodech. Stanice Ostrava-
Ceskobratrská je stanicí dopravní, nelze ji tedy úplne jednoznacne srovnávat s ostatními
stanicemi (pokud chci napsat, že je rocní chod netypický, musím doplnit, že je netypický
vzhledem k ostatním hodnocenýmstanicím - pokud budu srovnávatjen dopravní stanice,
zjistím, že se napr. jedná o zcela typický prubeh), jelikož na dopravních stanicích se
koncentrace chovají odlišne, jsou úzce vázány na emise z dopravy.
V jedné z úvodních kapitol popisuje autorka smogovou vyhlášku, v práci mi chybí nejaké
podrobnejší hodnocení (srovnání) hodnot 24hodinových koncentrací v Ostrave a Prerove
(prekrocení zvláštních imisních limitu) behem nejaké (nebo více) zimní sezóny.
Velmi prehledné a názorné je použití mapových výrezu obrázku k jednotlivým škodlivinám
(jen by bylo lepší, kdyby autorka pro upresnení v popisu obrázku uvedla, pro které kraje výrez
zhotovila).
V kap. 9 v záveru práce nelze souhlasit s formulací vety ohledne prízemního ozonu.
Koncentrace ozonu závisí na koncentracích prekurzoru (prevážne oxidy dusíku a tekavé
organické látky) v ovzduší a samozrejme meteorologických podmínkách (hlavne intenzite
slunecního zárení). V podstate správne (ac trochu zbytecne "kostrbate") má autorka vznik
ozonu popsán v kap. 4.1.6.
Nekterékapitolymohlybýt vícerozepsány,napr.kap. 6.1.4- pouzejedna veta,pritommohlo
být popsáno, kdy a na jaké stanici byly dosaženy max. lhodinové koncentrace PMIO,prubeh
denního chodu koncentrací PMIO- v kterých hodinách jsou nejvyšší, apod.; obdobne mohly
být rozepsány kap. 6.2.3, 6.2.4, 6.3.4, 6.4, 6.5, ...

5. Zda a v kterých cástech prináší záverecná práce novépoznatky?

Práce neprináší nové poznatky.

6. Jakáje charakteristika výberu a využití studijních pramenu?



J

Výber literatury je primerený vzhledem k obsahu práce.
V literature chybí odkaz na grafické rocenky CHMÚ, z kterých autorka použila výrezy
mapových obrázku.

7. Hodnoceníformální stránky.

V práci se velmi castoopakujítabulkya grafyse stejnýmiinformacemi- napr. tab.8 a graf c.
3 - EmisehlavníchznecištujícíchlátekREZZ01 v Ostrave,v letech2000-2008(tlrok);tab.9
a graf 4; tab. 1Oa graf 5; tab. 11 a graf 6, atd. ... ; v podstate se tyto duplicity zbytecne opakují
v celé práci.
Bylo by dobré v práci sjednotit používání "pomlcek", napr. pro casové období je použita
nekdy pomlcka bez mezery, nekdy s mezerou, nekdy zrejme spojovník.
Pro sledování grafu je rozhodne prehlednejší používat znázornení mrížek, rovnež by bylo
dobré toto sjednotit (napr. u grafu C. 1 není mrížka, u grafu C.2 je, ac se jedná v podstate o
informace, u kterých by mohl mít ctenár zájem je porovnávat).
V práci se vyskytují gramatické chyby v textu a preklepy.

8. Jaký je zpusob využití práce?

Práce muže sloužit jako úvodní /lext pro základní seznámení se s problematikou znecištení
ovzduší v Ostrave a Prerove.

9. Celkové hodnocení práce.

Prihlížím k tomu, že téma práce je nárocné a bylo by zapotrebí hlubšího studia imisne-
meteorologických vztahu, které zrejme není náplní studijního oboru autorky. Proto hodnotím
obsah práce jako vyhovující a doporucuji ji k obhajobe.

Celkové hodnocení: velmi dobre

u.....
RNDr. Vladimíra Volná


