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obor Environmentální vědy, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Doktorská práce Mgr. Jany Kozákové se zabývá jednotlivými velikostními kategoriemi částic 

suspendovaných v ovzduší, s důrazem na třídění částic do velikostních kategorií pomocí 

impaktorů, intermodální frakci kde mohou být zastoupeny menší z hrubých částic 

vznikajících například mechanickým otěrem a větší aglomeráty velmi jemných částic 

vznikajících například nukleací, a využitím informací o velikosti a složení částic ke zjištění 

zdrojů, ze kterých pocházejí. 

Studium atmosféry a aerosolů a souvisejících fyzikálních a chemických pochodů do 

environmentálních věd spadá. Částice v přízemní vrstvě atmosféry, na které je práce 

zaměřena, jsou jednou z nejčastějších příčin předčasného úmrtí v ČR i v Evropě, a práce je 

tak velmi aktuální i ze společenského a politického hlediska. Intermodální frakce je poněkud 

opomíjena, a její bližší studium přispívá k zaplnění mezer v současném stavu poznání. 

Porovnání impaktorů a zjištění zdrojů částic mají praktický přínos.

Práce je pojata formou souboru pěti rukopisů odborných článků, z toho tří publikovaných 

v impaktovaných časopisech, jednoho publikovaného v národním časopise Ochrana ovzduší, 

a jednoho v recenzním řízení. U dvou publikovaných prací a jedné v recenzním řízení je Mgr. 

Kozáková první autorkou, což představuje hlavní podíl na tvorbě práce. Třetí publikovaná 

práce Fonseca a kol. pak vypovídá o zapojení do mezinárodní spolupráce mezi výzkumnými 

skupinami. Doktorandka je také první autorkou staršího (2012) článku v národním časopise. 

Těchto pět článků představuje logický celek, který je doplněn o poměrně rozsáhlý, věcný, 

přehledný úvod do problematiky a popis měřicích přístrojů, a o závěrečnou diskuzi a shrnutí. 

Články jsou doplněny o podrobné a rozsáhlé přílohy (supplementary material), které 

vypovídají o velkém množství vyhodnocovaných dat.

Práce je logicky členěna, pouze cíle práce by dle mého názoru měly být představeny za 

úvodem před sekcí popisující metodiky zvolené pro jejich dosažení. Výsledky a přínosy jsou 

shrnuty v samostatné kapitole, zvláště oceňuji kritické zamyšlení nad omezeními a směrem 

dalšího výzkumu k tématu.  

Práce je psána srozumitelnou a korektní angličtinou, překlepy nebo chyby jsou ojedinělé a 

svědčí o pečlivé kontrole. Poměrně rozsáhlý soubor citovaných zdrojů (osm stran 

kompaktního textu plus odkazy v jednotlivých rukopisech) považuji za velmi vhodně vybraný. 

Téma je podáno uceleně, přehledně, srozumitelně a technicky správně, pouze s několika 

drobnými nedostatky: Frakce PM2.5 a PM10, ač v oboru běžně známé, by měly být pro 

úplnost definovány, stejně tak jako TSP (str. 48) a hrubá, jemná a intermodální frakce; hrubá 

frakce je definována jednou jako částice nad 1 um (str. 20) a podruhé jako částice nad 2,5 um 



(str. 45). Přístroj DustTrak neměří hmotností koncentrace (str. 34), ale rozptyl světla 

částicemi, který pro různé aerosoly více či méně koreluje s jejich hmotnostní koncentrací. 

Dle mého názoru doktorandka Mgr. Jana Kozáková předložila po všech stránkách velmi 

kvalitní práci, odpovídající požadavkům jak obvyklým, tak specifikovaným v legislativě. Práce 

vypovídá o schopnosti doktorandky samostatně vědecky pracovat.

Závěr: Práci doporučuji k obhajobě. 

Dotazy:

Na str. 48 je zmíněno 42 kampaní. Jak je definována kampaň?

Prosím o přehled jednotlivých frakcí částic.

Co měří DustTrak, jaká je korelace mezi měřenou veličinou a hmotnostní koncentrací částic, 

a jaká je nejistota měření hmotnostních koncentrací pomocí tohoto přístroje?

V článku 1, poslední větě abstraktu, je navrženo zavedení měření PM1. Proč tato věta chybí ve 

shrnutí k článku? Shrňte prosím současný stav měření PM1 a vývoj legislativy PMx. Jaká by 

měla být limitní hodnota PM1?

V komentáři k článku 2 je uvedeno, že intermodální frakce byla ovlivněna hrubou frakcí. Byla 

ovlivněna oběma frakcemi, a vliv hrubé byl dominantní?
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