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Posudek doktorské disertační práce Mgr. Jany Kozákové 
„Studium velikostně rozlišeného aerosolu pomocí kaskádních impaktorů“ 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 
 
 
 

Hlavním tématem disertační práce Mgr. Jany Kozákové je měření a analýza dat 
chemického složení atmosférického aerosolu. Nosnou metodikou je použití impaktorů pro 
oddělení velikostních frakcí s následnou analýzou koncetrace aerosolu, chemického složení a 
určení zdrojů a zdrojových oblastí.  

 
Téma práce je velmi aktuální. Během posledních desetiletí se podařilo prokázat spojitost 

znečištění ovzduší se zdravotními riziky, karodivaskulárními a dýchacími onemocněními 
nadevší pochybnost. Ukazuje se také možná souvislost mezi znečištěním ovzduší a některými 
psychickými poruchami nebo studjními výsledky žáků ve školách. 

 
Předložená disertace je soubor pěti článků doplněný souhrnným úvodem. Dva články 

kde je Mgr. Kozáková prvním autorkou jsou publikované společně s článkem v lokálním 
periodiku Ochrana ovzduší kde je Mgr. Kozáková též první autorkou. Zbylé dva články jsou ve 
formě manuscriptu v recenzním řízení. 

 
Střední Evropa prošla výraznou systémovou změnou a s ní spojenou proměnou 

ekonomiky a zvýšené pozornosti kvalitě životního prostředí včetně ovzduší. Tato proměna je 
také spojena se změnou struktury a rozložením hlavních emisních zdrojů a měnícím se dopadem 
lokálních, plošných a velkých průmyslových zdrojů znečištění ovzduší (články 1,2 a 3).  

 
V návaznosti na lokální změny ke zlepšení kvality ovzduší očekávaný dopad může být 

ovlivněn reginálním či dálkovým přenosem znečisťujících látek. Tomuto tématu se věnuje třetí 
článek dissertace.  

 
S úbytkem významu velkých průmyslových zdrojů znečistění ovzduší, doprava a 

lokální zdroje spojené hlavně se spalováním fosilních paliv a biomasy narostly na významu na 
značné části území. Vlivu lokálního vytápění na venkovní a vnitřní prstředí se věnuje patý 
článek disertace.       

 
Oddělování aerosolových částic na základě jejich kinetické energie s pomocí impaktorů 

je široce používaná a dobře etablovaná metodika. V prvním článku disertace se Mgr Kozáková 
zaměřila na charakteritiku mezimodální frakce PM1-2.5. Význam práce spočívá v kvantifikaci 
mezimodální frakce na mnoha lokalitách s jasným doporučením ke sledování jemné aerosolové 
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frakce PM1, která je více reprezentativní pro studie zaměřené na dálkový přenos aerosolu a 
koncentrace a původ částic vznikajícíh v atmosféře druhotnými procesy. 

 
Čtvrtý článek disertace, kde Mgr. Kozáková je spoluautorkou, je srovnání čtyř 

kaskádových impaktorů. Článek je v recenzním řízení již dva roky a stále není přijatý 
k publikaci ačkoliv odpovědi autorů k recenzním připomínkám byly zaslány již na jaře 2016. 
Proto bych rád požádal Mgr. Kozákovou o komentář. 

 
Disertace je napsána ve velmi dobré angličtině s minimem překlepů. Úvod je přehledně 

řazený a kapitoly odpovídají obsahu jednotlivých článků a použité metodice. Ovšem s jednou 
vyjímkou. Chybí meteorologícký úvod zaměřený na a) dynamiku mezní vrstvy b) výhody a 
nevýhody použití lokálního směru a rychlosti větru a zpětných trajektorií vzdušných mas. Tato 
část je nedílnou součástí interpretace výsledků. 

 
Předložená disertace je velmi kvalitní a rád bych autorce poděkoval za dobře odvednou 

práci. Mgr. Kozáková dokázala že je schopna nejen samostaně vědecky pracovat, ale také 
výsledky prezentovat na kvalitní úrovni. 
 
 
Disertační práci Mgr. Kozákové doporučuji k obhajobě.  
 
Otázky a témata k diskuzi: 
 
Úvod, str. 16, řádky 5-7: ” An increase in the concentration of aerosols causes an increase in 
the concentration of the CCN or ice nuclei and an increase in the number of cloud droplets”. 
Tvrdím, že jde o příliš velké zobecnění. Jaké jiné parametry musejí zůstat více méně stejné aby 
tvrzení výše platilo? 
 
Str. 19, dolní část Pokud by platilo tvrzení že částice nukleační a Aitkenovy frakce rostou do 
akumulační frakce aerosolu díky kondenzaci a coagulaci, pak by jedna z nejběžnějších 
charakteristik velikostní distribuce, Hopellovo minimu, neexistovalo. Nejvýznamější proces 
díky kterému částice z Aitkenovy frakce narostou do akumulační frakce není zmíněn 
 
Úvod, str. 42. Statistická analýza. Proč je hladina významnosti zvolna na úrovni 0.05? Počet 
vzorků v porovnávaných souborech není stejný. Nebylo by lepší uvést na jaké hladině 
významnosti jsou provnávané měření statisticky odlišné? 
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Jak může denní cyklus dynamiky (větru a výšky) mezní vrstvy ovlivnit interpretaci výsledků 
24hodinových vzroků a s tím spojené určení zdrojových oblastí na základě rychlosti a směru 
větru.  
 
Pokud by si Mgr. Kozáková mohla vybrat tři doplňující měření nebo parametry k experimentům 
k článkům 1-3, které by si vybrala a proč? 
 

Incheon, Korea 
        30.září 2018 
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