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Diplomantka Martina Kubišová si za téma své diplomové práce zvolila velmi aktuální 

problematiku ochrany ovzduší na území města Ostravy, kde kvalita ovzduší patří dlouhodobě 

k nejhorším v rámci ČR i EU.  

Cílem její diplomové práce bylo zhodnocení přínosů přijatých opatření v oblasti legislativy, 

konkrétních projektů zaměřených na snižování znečištění ovzduší na území města Ostravy, které 

navrhlo samo město, vysoké školy, případně i opatření v rámci spolupráce více krajů. 

Vzhledem k závažnosti situace je problematice věnována zejména v posledních letech 

mimořádná pozornost jak na úrovni vlády ČR, vedení MSK ale i řady dalších státních institucí 

i nevládních organizací, občanských iniciativ i široké veřejnosti. Snahy o řešení situace se 

projevují v legislativní oblasti, tvorbě programů, akčních plánů, projektů, atd. Diplomantka se 

musela zorientovat  ve značném množství dokumentů, analýz, situačních zpráv, atd., jejichž 

zpracování kladlo na diplomantku značné nároky. 

 

Diplomová práce je kromě úvodu a závěru členěna do tří kapitol. Ve druhé kapitole je 

nejprve stručně charakterizován výchozí program snižování znečištění ovzduší na úrovni ČR 

a  některá opatření v návrhu nového zákona na ochranu ovzduší, v závěru kapitoly jsou 

vymezeny záměry a aktivity  Akčního plánu MŽP pro Moravskoslezský kraj na rok 2012. 

Třetí  kapitola je věnována analýze vývoje kvality ovzduší na území ORP Ostrava. 

Diplomantka zde vymezila hlavní zdroje znečišťování ovzduší na území MSK, z nichž 

podstatná část se nachází přímo na území města Ostravy nebo v jeho blízkosti. Dále jsou 

uvedeny hlavní znečišťující látky za období let 2002 až 2010 a současná imisní situace na 

území města Ostravy. V závěru kapitoly jsou uvedena zdravotní rizika spojená s kvalitou 

ovzduší podle jednotlivých  znečišťujících látek.  

Následující kapitola je věnována souboru opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města 

Ostravy. Systematicky popisuje konkrétní opatření k omezení emisí a jednotlivé projekty 

zaměřené na zlepšení kvality ovzduší. Jejich stručné zhodnocení je obsaženo v závěru 

diplomové práce. 

 

Dotazy a připomínky 

Doporučuji, aby diplomantka v rámci obhajoby stručně uvedla její názor na hlavní příčiny 

dlouhodobě nepříznivé kvality ovzduší v ostravské aglomeraci a hlavní opatření, jež by se 

měla podle jejího názoru projevit ve zlepšení kvality ovzduší na území města Ostravy. 

 

Hodnocení 

Diplomantka přistupovala k řešení zvolené problematiky velmi zodpovědně a zjevně se 

zaujetím pro řešenou problematiku. Rovněž kladně hodnotím samostatný přístup ke 

zpracování řešené problematiky. 

Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány v logických návaznostech a jsou vhodně doplněny grafy 

a tabulkami. Přesto se diplomantka zcela nevyhnula  drobným nedostatkům spíše formálního 

charakteru. 

Práce prokazuje velmi dobré zvládnutí řešené problematiky, doporučuji ji proto k obhajobě. 

 

V Ostravě dne 14.5.2012 


