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„Analýza nebezpečnosti nanočástic v pracovním ovzduší a návrh opatření na ochranu před 

jejich nežádoucími účinky“ 

(studijní obor Chemie životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK v Praze) 

 

 

Předložená diplomová práce je rozsáhlé dílo s dobře vyváženými základními kapitolami. 

V obecné části jsou podány úvodní informace k tématu nanočástic a nanomateriálů a je 

představena základní terminologie. Nanočástice jsou sledovány z pohledu jejich výskytu 

v prostředí a na pracovištích, jsou ukázány cesty jejich vstupu do organismu a diskutovány 

jejich účinky na organismus.Ve shodě s reálnou závažností je hlavní pozornost přitom 

věnována inhalační cestě expozice. Dále jsou představeny různé více či méně formální 

metody hodnocení rizik spojených s expozicí nanočásticových materiálů.   

V praktické části jsou probrány způsoby měření nanočástic v ovzduší z hlediska jejich 

principů, instrumentace, příslušných norem i praktického provádění, a dále způsob 

vyhodnocování pracovních rizik. Některé části této kapitoly mohly být zařazeny spíše do 

obecné části. Vlastní měření jakožto základ experimentální části diplomové práce je popsáno 

poměrně stručně.  

V kapitole Výsledky jsou shrnuty souhrnné údaje o provedených měřeních na 33 

pracovištích s různým typem pracovních činností. Aerosoly zde byly charakterizovány nejen 

ve velikostní oblasti nanočástic, ale v kompletním rozsahu základního měřícího přístroje 

Grimm 1.109 + NanoCheck 1.320, který zahrnuje celou hygienicky významnou oblast 

aerosolů. Na jednom vybraném referenčním pracovišti (kovoobrábění) pak byla s využitím 

instrumentace FMPS provedena detailní měření časového průběhu a velikostní distribuce 

nanoaerosolů u dvou typických operací (broušení a svařování). 

Získané výsledky byly kvalitně a přesvědčivě interpretovány. Autorka prokázala 

výborné znalosti nástrojů pro hodnocení a řízení rizik v oblasti bezpečnosti i hygieny práce 

(které jsou vzájemně odlišné), svoje výsledky s nimi dokázala kriticky porovnat a vyvodit 

správné závěry. Zvláště oceňuji, že autorka si uvědomuje i omezení dosavadních používaných 

přístupů a správně vnímá míru nejistoty, kterou jejich použití přináší. Praktická doporučení 

pro ochranu zdraví pracovníků v expozici nanomateriálům, zformulovaná na základě 

provedené studie, proto považuji za vhodná a realistická. 

Po stránce stylistické je předložená práce je napsána velmi srozumitelným jazykem, 

s přesně formulovanými myšlenkami.  

Celkově doporučuji hodnotit práci známkou „výborně“. 

 

K práci mám jen drobné dílčí připomínky. 

1) Použité zkratky a symboly jsou často odvozeny z anglických termínů, ale vysvětlivky jsou 

většinou jen české. Bylo by vhodnější uvést nejdříve plné znění termínu anglického a pak 

teprve termín český. Některé z těchto českých termínů byly vytvořeny neobratně (např. 

AT, zprůměrovaná doba expozice) nebo neobvykle až neprávně (např. IR,dechové 

množství, správně hodinová plicní ventilace; PMx: vyžaduje přesnější formulaci; Ve, 

frekvence dýchání, má špatně uvedenou jednotku – správně min
-1

).  

2) Pojmy nanomateriál a nanočástice (někdy též nanoobjekt) jsou občas použity jako 

synonyma, doporučuji je však rozlišovat. Pojem nanomateriál je vhodnější používat jen 

pro „vyráběné“ nanomateriály, nikoli pro všechny částice např. přírodního nebo 

antropogenního původu. 



3) Str. 20: v textu o množství přírodních aerosolů chybí údaj, za jaké časové období byly 

uvolněny. 

4) Str. 26: Pojem „expozice“ je definován zbytečně krkolomně. Dále, k expozici nedochází 

pouze, když se látka nebo částice dostane do krevního oběhu; expozicí je i kontakt 

s povrchem těla. 

5) Str. 34: Výčet onemocnění „způsobených nanočásticemi“ je až příliš dramatický a sotva 

prokazatelný. Spíše platí, že nanočástice byly jen jednou ze součástí prostředí, které vznik 

onemocnění způsobilo nebo k němu přispělo.   

6) Tabulky 5,6: kdo tyto škály zavedl?  

7) Tabulka 20: jednotka µg/ml na ose y se jeví jako nesprávná. Nemá být µg/m
3
? 

8) Na str. 65 se uvádí, že údaje v Tabulce 9 byly získány pomocí přístroje Grimm, ale 

uvedené rozměry částic jsou měřitelné jen technikou FMPS. 

9) Na str. 91 se uvádí, že PELc je pouze teoretická hodnota vycházející z toxikologických 

studií prováděných na zvířatech… Ve skutečnosti se PELc může odvozovat i z 

epidemiologických humánních studií, které jsou dokonce pro takový účel považovány za 

nejvhodnější. 
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