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Aerosol v mikroprostředí domácností 
 
Jedná se o rešeršní práci zpracovávající kolem 90 kvalitních zahraničních pramenů. 42 
stránkový text je po formální stránce správně utříděn do kapitol a podkapitol, ale veškeré 
grafické a tabelární přílohy jsou fotokopiemi původních zdrojů v angličtině, což je 
nepřípustné. 
Po obsahové stránce má text kolísavou kvalitu. V úvodní kapitole autor zmiňuje, že první 
studie o vlivu kouření na kvalitu vnitřního ovzduší se datují do 70. let, ale bohužel 
žádnou necituje (např. Schmeltz et. al., Preventive Medicine, 1975, 4,66, Repace et al, 
Science, 1980, 208,464). V kapitole o obecné charakterizaci aerosolu autor nedefinuje 
správně rozsah velikosti částic aerosolu a pravděpodobně z tohoto důvodu chybně 
definuje a charakterizuje zdroje PM10 a PM2.5 (str 8 a 9). V kapitole o vlivu aerosolu na 
lidské zdraví autor opomněl zpracovat zásadní článek (Ezzati et al, Lancet, 2002, 360, 
1347), který vliv aerosolu dobře kvantifikuje. V kapitole pojednávající vliv vnějšího 
ovzduší na kvalitu vnitřního uvádí nevhodně práci Ju a Spenglera (1981), kteří 
vysledovali rozdíl v kvalitě vnitřního ovzduší mezi jednotlivými byty a místnostmi a to 
za téměř stejným podmínek vnějšího ovzduší. Termín „objemová koncentrace“ (str.15, 
ostavec 3 a 4) není definován. Při diskusi penetrace aerosolu obálkou budovy v kapitole 
3.2. autor opomněl např. práci (Nazaroff, Indoor Air, 2004), která navíc jasně odporuje 
jeho chybnému tvrzení o menší významnosti depozice jemného aerosolu ve srovnání 
s hrubým (str. 19 odstavec 1). V diskusi parametrů vnitřního prostředí autor vhodně 
vyčlenil kapitolu „Personal Cloud“, v které ale ignoruje všechny důležité publikace po 
roce 2000 (např. Corsi et al, Atmos. Environ., 2004, 41, 3161). Celá kapitola 4, 
pojednávající zdroje aerosolu v domácnostech je dobře zpracovaná a dostatečně obsažná. 
V kapitole 5, kde je diskutován vliv geografie na koncentrace aerosolu, by bylo 
přehlednější data shrnout v tabulce. Místo toho autor chybně jednoduše prezentuje 
fotokopii tabulky z přehledového článku, porovnávající hladiny aerosolu v domácnostech 
v rozvojových zemích. 
Souhrnně hodnoceno, předložená rešeršní práce po obsahové stránce splňuje požadavky 
na bakalářskou práci i přesto, že se autor nevyhnul obvyklým začátečnickým chybám a 
dodal práci málo vlastní přidané hodnoty. Naopak, předložená práce nesplňuje formální 
požadavky kladené na bakalářskou práci, prohřešky proti formálním požadavkům jsou 
zásadní a je třeba je opravit. 
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