
HoDNoCENI VEDoUcÍHo DIPLoMovÉ pnÁcr

Názevpráce: Environmentální a zdravotní zátěž z dopravy a možnosti jejich snižování v
konkrétních podmínkách

Vedoucí: Skeřil Robert, Mgr., PhD.

Garant: Vémola Aleš, doc. lng', Ph.D.

oponent: Schrillerová Barbora, lng., Ph.D.

Charakteristika problematiky úkolu:

Na základě analýz dat a experimentálních měření, bude analyzována stávající zátéž na

vybraných dopravních lokalitách s cílem narhnout opatření směřující ke snížení této zátěže.

Důraz bude položen především na obsahy pevných částic v ovzduší.

Cíle, kterých má btÍt dosaženo:

Návrh vhodných opatření ke snížení dopravní zátéže ve vybrané oblasti.

SPLNĚNí cílr n RozsAHU ZADÁNí

Diplomová práce je velmi dobře zpracovaná a naplnila cíle vytyčen év zadání v plném rozsahu'

Diploma thesis is very well prepared, outlined goals have been fully achieved.

ÚnoveŇ zPRAcoVÁNí TEoRETIcKÉ čÁsTl TJ. PoZNATKY zísKANÉ sruolrvt

Teoretická část byla zpracována přehledně, pro práci byly využity nejnovější poznatky v oboru
jak z odborných publikací, tak prezentací na odborných fórech či z otevřených zdrojů.

The theoretical part was elaborated in a clear way, using the latest knowledge of the air quality
problematics. lnformations were gained from professional publications and presentations in

professionalforums as well as from open sources.

ÚnovrŇ zPRAcoVÁNí ANALYTIcrÉ čÁsrl TJ. zPRAcovÁruí PoDKLADŮ A VsTUPNícH DAT,

PoUŽtTÉ METoDY

Pro diplomovou práci byly zpracovány rozsáhlé datové soubory z rŮzných zdrojů (databáze

kvality ovzduší, meteorologie, údaje o dopravě). Data byla analyzována vhodně dle různých

časových rozlišení tak, aby měla vypovídající hodnotu pro posuzování jednotlivých vlivů na

kvalitu ovzduší. Data byla rovněž přehledně graficky prezentována, aby podpořila závéry

uvedené v práci.



Large data sets from various sources (air quality databases, meteorology, transport dato) were
prepared for the diploma thesis. The dato were appropriately analyzed according to different
time periods to have a value for assessing individual impacts on air quality. The data were also
graphicolly presented in order to support the conclusions presented in the thesis.

oDBoRNÁ ÚnoveŇ DtPLoMoVÉ pnÁcr

Předložená diplomová práce je na velmi vysoké úrovni. Přináší nové poznatky o chování
ultrajemných částic v blízkosti komunikací. Novost spočívá zejména v dlouhé časové řadě
pozorování. Pomocí statistické analýzy dat pak bylo možné identifikovat vlivy na změny v
počtech i koncentracích částic v ovzduší.

The presented diploma thesis is at a very high level. lt brings new insights into the behavior of
ultra-fine particles near communications. Novelty is based on a long time series of
observations. Using statistical data analysis, it was possible to identify changes in the number
and concentration of particulates in the air.

pŘíruos PRo PRAKTIcKÉ !TEoRETIcKÉ wuŽrí
Díky poznatkům z analýzy dat a správné identifikaci jednotlivých vlivů na koncentrace částic je

možné lépe zacílit opatření ke zlepšení kvality ovzduší, uvedená Ve strategických
dokumentech, jako jsou například Programy ke zlepšení kvality ovzduší. Výsledky této práce

tak mohou napomoci efektivnějšímu využití prostředků při plánování a realizaci akcí ke

zlepšení kvality ovzduší.

Thanks to the data analysis and the correct identification of individual Ímpacts on particle

concentrations, municipalities can better target measures to improve air quolity. Set of
measures is documented in strotegic documents such as Air Quality lmprovement Programs.
The results of this work can help to make more effective use of resources when planning and
implementing actions to improve air quality.

PRÁCE s LITERATURoU (ctTAcE), PŘEHLED LITERATURY DLE NoRMY čsru lso 690 A 690-2

Práce obsahuje dostatečné mnoŽství citovaných odborných publikací pro porozumění
problematice. Literatura je v teoretické části vhodně seřazena a správně citována. Všechny
údaje k jednotlivým citacím jsou pak dostupné v přehledu literatury'

The work contains a sufficient number of quoted professional publications for understanding
the issue. Literature is appropriately sorted and correctly quoted in the theoretical part. All
data for each quote is then available in the literature review.



FoRMÁLNí UsPoŘÁDÁruí n ÚpnnvA {TEXT, GRAFY, TABULKY) A oDBoRNÁ lnzvrovÁ
ÚnoveŇ

Diplomová práce splňuje požadavky také z hlediska formálního. Jednotlivé kapitoly a

podkapitoly jsou logicky řazeny. V rámci hodnocení majíjednotlivé podkapitoly svůj řád a je

možné se v nich velmi dobře orientovat. Jazyková úroveň práce je velmi dobrá'

The diploma thesis ÍulÍills the requirements for this type of work also from a formal point of
view. The individual chapters and subchapters are logically arranged. Within the evaluation,

the individual subchapters have their order so the orientation in them is very godd. Language

level of work is very good.

CELKOVE HODNOCENI

Diplomovou práci považuji za velmi zdařilou' Zabývala se studiem ultrajemných částic v
blízkosti komunikací, avšak na rozdíl od předchozích prací v oboru se nejednalo pouze o
měření krátkodobé, nýbrž celoroční. V datech se tak objevily souvislosti, které krátkodobá
měření nemohou odhalit, popř' správně interpretovat. Práce tak má i svůj praktický přínos v

možném budoucím lepším cílením opatření ke zlepšení kvality ovzduší.

Doporučuji diplomovou práci ke schválenís hodnocením výborně (A).

V Brně dne 5. 6.2oL8

Mgr. Robert Skeřil, Ph.D.


