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Kvalita ovzduší jako složka hodnocení kvality života na Ostravsku

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

10

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

5

Práce s literaturou a dalšími zdroji informací (výběr, způsob použití)

15

15

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

17

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

17

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

9

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

10

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

10

Celkové hodnocení práce

100

93

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: A (100–92 b.), B (91–83 b.), C (82–74 b.), D (73–65 b.), E (64–55 b.), F (54 nebo méně b.).

Klady práce:
Zapojení metod geografického výzkumu (dotazníkové šetření, metoda relativního rizika). Kvalitně
zpracována rešerše literatury a její provázání s metodickou částí. Kvalitní výstupy, jazyková i
stylistická vytříbenost.
Nedostatky v práci:
V práci mi chybí srovnání kvality ovzduší a výskyt onemocnění spojený se znečištěným ovzduším
s jinými městy nebo regiony v ČR.
Postrádám obrazovou dokumentaci místních podmínek (hlavní zdroje znečištění).
V textové části by měla být informace o opatřeních či programech na snížení emisní zátěže.

Otázky k obhajobě:
V práci není zmínka o aktivitách a opatřeních na snížení znečištění ovzduší při překročení limitů
výskytu škodlivin. Existují konrétní opatření přímo pro Ostravu?
Existuje nebo se plánují nějaká opatření či projekty pro snížení emisí v regionu? Je podle vás nějaká
šance na zlepšení ovzduší bez omezení činnosti hlavních znečišťovatelů.
Pokud byste dostala pracovní nabídku v Ostravě, bylo by zenčištění ovzduší hlavním limitujícím
faktorem?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou A.

V Olomouci 24.1. 2013

………………………………………………………
RNDr. Aleš Létal, Ph.D.
oponent práce

