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Hlavním cílem práce bylo vyhodnotit vliv ventilační rychlosti a přítomnosti žáků ve školních 
třídách na koncentraci aerosolových částic o aerodynamickém průměru menším nebo větším nežli 
1 mikrometr. 
Jedná se o pěknou a rozsáhlou experimentální práci navazující na předchozí DP zabývající se 
kvalitou vnitřního ovzduší nicméně vyžadující od zpracovatele velkou míru samostatnosti. Práce 
je prezentována na 45 stranách textu včetně přílohy, má odpovídající strukturu a proporce 
jednotlivých kapitol. Literární rešerše obsahuje přes 35 kvalitních titulů, z nichž kolem 40% je 
citováno v diskusi. Výhrady lze mít ke způsobu, jak je text kombinován s grafikou. Zcela jistě by 
bylo možné se obejít bez prázdných polovin stránek (str. 22, 24, 26, 28).  
Jiné formální chyby práce neobsahuje. 
S hlediska obsahu je text dobře čtivý, informačně obsažný a prozrazující, že se autorka dobře 
orientuje v problematice. Popis experimentálních podmínek je přesný a dostatečně podrobný. 
Nicméně, chybí geografické souřadnice školy nebo aspoň mapa s vyznačením její polohy. 
Rovnice ventilační rychlosti – VR (str.16) je chybná, ale prezentované hodnoty VR odpovídají 
realitě a chyba v rovnici bude spíše překlep. Použitý postup výpočtu VR odkazuje na práci Guo a 
spol, kteří za účelem stanovení VR vypouštěli do místnosti CO2. Výpočet VR z běžně se 
vyskytujících koncentrací CO2 ale vyžaduje korekci na hodnoty v plató a může být velmi nepřesný 
nebo dokonce není možný, jak ostatně autorka sama uvádí. Proto v textu citelně chybí statistika 
stanovení VR. Terminologický chybné je nahrazení VR termínem „výměna vzduchu“ (str 19. 33) 
podobně jako použití zkratky „I/O“ bez její řádné definice. 
V diskusi autorka vhodně postupuje od jednodušších ke složitějším souvislostem. Správně 
dovozuje, že rozvolnění regresní závislosti mezi vnitřními a vnějšími koncentracemi od nočního k 
dennímu měření je důsledkem přítomnosti zdroje aerosolu ve vnitřním prostředí. Naopak, patrně 
opačná implikace, cit: „žáci jsou ve škole přítomni, když jsou koncentrace vnitřního prostředí 
zvýšené“ nedává smysl. Pro vysvětlení současného vlivu ventilační rychlosti a počtu žáků na 
hodnotu PM ve třídě nebo na její poměr se současně měřenou hodnotou venku - I/O, by bylo 
vhodné provést násobnou lineární regresní analýzu. 
Autorka správně zmiňuje, že hodnoty PM měřené nefelometry nejsou správné a je třeba korigovat, 
přičemž korekční koeficient je funkcí teploty a relativní vlhkosti vzduchu. Proto by se hodnota I/O 
naměřených a korigovaných hodnot mohla významně lišit. Diskuse závislostí I/O bez předchozí 
korekce hodnot, nebo absence vyhodnocení rozdílů hodnot I/O původních nebo korigovaných 
hodnot je vážnou chybou. 
Souhrnně hodnoceno, předložená práce svědčí o tom, že autorka odvedla na výbornou 
experimentální část práce, nicméně zhodnocení výsledků je zatíženo výše vytknutými nedostatky. 
Požadavky kladené na práci diplomovou práce splňuje a doporučuji ji k obhajobě.  
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