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Posudek diplomové práce Zuzany Staňkové:

„Submikrono`ý aerosol v ovzduší ma]ého síd]a v b]ízkosti dálnice``.

Cílem   práce   Zuzany   Staňkové   bylo   monitorovat   změny   velikostních   distribucí
submikronových aerosolových částic v malé obci Koberovice, umístěné nedaleko dálnice D 1.
Zuzana   Staňková  provedla  pozorování   během  dvou  čtmáctidenních  kampaní,   první   na
přelomu  listopadu  a  prosince  roku  2006,  druhá  pak  v únoru  2008.   K monitorování  změn
velikostních distribucí částic v pětiminutových intervalech použila Zuzana Staňková komerční
přístroj SMPS. K odlišem' zdrojů aerosolu z automobilové dopravy a vytápění domů sledovala
Zuzana  zároveň  koncentrace  oxidů  dusíku  a  ozónu.  Dále  měřila  hmotnostní  koncentrace
aerosolu  o  velikosti  2.5,1.0  Lim  pomocí  nephelometru  dusttrak.  K přesnému  lokalizování
zdrojů  částic  jí  pak  sloužily  informace  o     rychlosti  a  směru  větru.   K charakterizování
Ďrzikálně-chemických změn velikostních distribucí  částic zaznamenávala i teplotu, relativní
vlhkost a globální záření.

Diplomová   práce   nám   ukázala   časový   průběh   změn   včetnosti   a   velikostním
zastoupení submikronových částic na malých vesnicích bez možnosti plynového vytápění, ve
dvou  zimních obdobích.  Autorka se  snaží ve  své práci odhadnout z časové změny  spekter,
koncentrací  oxidů dusíku, přízemního  ozónu,  meteorologických podmínek a dotazníkového
šetření možné zdroje  submikronových částic různých velikostí.  Domnívám se, Že se jedná o
komplikovaný  mnohaparametrový  problém,  který  nelze  jednoduše  vyřešit  bez  provedení
hloubkové     statistické     analýzy    pomocí     různých    receptorových     modelů,     například
receptorového  modelu  PMF2   (bilinear  Positive  Matrix  Factorization).   V této  práci  však
Zuzana   Staňková  pouze   pomocí   základních   statistických  testů  potvrzuje   nebo   vyvrací
nezávislost  naměřených  velikostních  distribucí  částic  na  meteorologických  parametrech  a
odhaduje možné zdroje podle převládajícího větru bez hlubší statistické analýzy.

Práce Zuzany Staňkové je napsána stylisticky průměmě, s řadou gramatických chyb a
překlepů.  Verze  práce,  která  mi  byla  předložena,  obsahuje  místo  českého  a  anglického
abstraktu  dva  identické  abstrakty  v češtině.  Strana  56  se  závěrem je  pak  obsažena rovněž
dvakrát. Strana s přináší nelogickou infomiaci: „z pěti naměřených lokalit byl limit překročen
na   14  lokalitách".   Dávám  k diskusi  autorčino  rozhodnutí  o  členění  textu.   Z kapitoly  6.
Materiál  a metodika bych doporučoval vyjmout první  dva odstavce  a vytvořit  samostatnou
kapitolu  s názvem  „charakteristika  lokality".  Na  straně  14  pak  autorka jen velice  okrajově
popisuje princip fúnkce použitých přístrojů, hlavně pak analyzátorů NOx a 03. Obrázky 9 a 10
jsou  velice  přehledné,  ale  autorka  by  získala  lepší  přehled  o  vzájemných  vztazích  mezi
částicemi a ostatními měřenými parametry, kdyby do těchto přehledových obrázků včlenila
grafy s časovým průběhem změn početních koncentrací částic. V tabulce 4 je uveden špatný
Speamanův korelační koeficient pro korelaci hmotnostní koncentrace s teplotou. Obrázky 27-
30  jsou  uvedeny  v přehledových  obrázcích  9  a  10  a  proto  je  není  nutné  opět  ukazovat.
V diskusi  se  poprvé  dovídáme  o  dotazníkovém  šetření,  které  by  mělo  být  představeno již
v metodické části,  dále pak zde  autorka často  opakuje metodiku měření  a naplňuje tak text
redundantními  informacemi.   Celkově  Zuzana  v diskusi  popisuje  jednotlivé  měřené  dny.
V práci   postrádám   zejména  hlubší   statistickou   analýzu,   která   by   odhalila   procentuelní
zastoupení jednotlivých zdrojů aerosolových částic.  Až v závěru autorka poprvé  zmiňuje  a
diskutuje  dva vypozorované módy měřených částic- první <40 nm pocházející z dopravy a
druhý  >  70  nm  pocházející  z lokálních  topenišť.  Postrádám  zde  opět  statické  vyhodnocení
procentuelního zastoupení jednotlivých módů v jednotlivých kampaních. Výsledek by Zuzaně
Staňkové ukázal,  zda jsou obyvatelé  malých  sídel v blízkosti  dálnice v zimním období více
ovlivněni aerosolem z topenišť nebo z automobilové dopravy.

I  přes  tyto  nedostatky  Zuzana  Staňková  prokázala  schopnost  samostatné  práce  při
vedení  náročných  odběrových  kampaní  a  zároveň prokázala  schopnost  velice  přehledného



zpracování a dobré orientace ve značném množství dat. Celkově se Zuzaně Staňkové podařilo
charakterizovat submikronový aerosol v ovzduší malého sídla v blízkosti dálnice.

Mgr. Martin Civiš

V Praze  11.9.2008

Otázka:

Na obrázcích 44a,  60a,  63a máte  vyobrazeny pruhy,  které  se  odlišují  od  ostatního  měření.
Můžete je prosím vysvětlit?

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci Zuzany Staňkové známkou velmi dobře.


