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Vliv vnitřních a vnějších zdrojů na koncetraci aeroso|u v prostorách tělocvičny

Cílem práce bylo zhodnotit vliv vnějších a vnitřních zdrojů aerosolu na jeho koncentraci
v pěti velikostních frakcích v ovzduší tělocviěny.
Jedná se o experimentální práci; tomu odpovídá jak členění textu tak i rozsah
jednotlivých kapitol' Tabulky a obrévky mají dobrou grafickou úroveň a výpovědní
schopnost. Nicméně, obrrázku é.2 a3 chybí měřítko a orientace, u grafir ě.8 a 9 chybí na
ose x jméno vynášené veliěiny, graý č.l-5 aI} zobranji dataznespojiých měření a
proto není vhodné body grafu spojovat. Naopak velmi vhodnáje u těchto grafir
kombinace zobrazení XY s histogramem závislé veličiny' Seznam použité literatury
obsahuje dostateěný poěet kvalifuiích a ke sfudované problematice vhodných literrírních
pramenů, ale ěasopisy musí byt citovány s velkými poěáteěnÍmi písmeny u všech slov ve
jméně. Formální požadavky kladené na práci diplomovou text spliiuje .

Po obsďtové stránce |ze text hodnotit jako informačně obsažný, autorka nezabředává do
zbýeěností a sleduje podstatu sdělení. Získanádata jsou vhodně zpracovánaa přehledně
prezentovánaažna výjimky. Těmi jsou: odlišnost grafir ě.6 a 10, které by buď dle
popisky mělry nÁzorňovat stejnou charakteristiku anebo jsou špatré popisky, v
tabulkách ě.17-20 je v hlavičkách překlep slova impakÍor a pro porovnání měření mezi
tělocvičnami by bylo lépe použít některou ze statistik pro malé soubory dat. Potvrdit
nebo vywátit statistickou významnost Vo koeficientu (1.21) pro velikostní frakci
aerosolu P v tělocviěně na Petřinách by bylo velmi Žádoucí.
Diskuse dat je dostatečně obsáhlá, autorka vyžívápřibližně 40oÁ citované literafury'
Protože podstatou diskuse je porovniíní získaných výsledků s ostatními pracemi je
zařazenl podkapitoly,,Porovnání výsledků.. do,,Diskuse..zbyteěné. Závér velmi dobře
shrnuje dosažené qýsledky, i kd},ž tvruenl,,...zýziká|ních faktorů se jako nejýznamější
ěinitel ukáza|abyt rychlost větru.. vyžaduje další vysvětlení.
Souhrnně hodnoceno, autorka ýborně n|ád|aexperimentálně nfuďnou práci a její
zjištění, že hrubá frakce aerosolu v tělocvičně je velmi ovlivněna přítomností osob a u
ostatních velikosfirích frakcí je jejich koncenhace dánazejména penetrací z vnějšího
prosfiedí,jsou podpořena rozsiíhlým a vhodně zpracovaným souborem dat.
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