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Posudek oponentky na bakalářskou práci Barbory Basslerové 

„Experimentální stanovení personální expozice PM10 na vybraných pracovištích 

povrchového lomu na hnědé uhlí“ 

 

 
 

Bakalářská práce Barbory Basslerové  se zabývá aktuální problematikou aerosolu. Cílem práce 

bylo změření koncentrace frakcí aerosolu PM1, PM2,5 a PM10  na vybraných pracovištích 

hnědouhelného povrchového dolu v Tušimicích, konkrétně v kabině řidiče a na venkovním ochozu 

kolesového rypadla. 

První částí práce je část rešeršní přinášející relevantní informace o aerosolu, jeho zdrojích, měření, 

limitech v pracovním prostředí a o dole Tušimice. Druhá část je pak částí experimentální, ve které 

autorka uvádí metodiku a výsledky vlastních měření. Výsledky jsou prezentovány pomocí 

jednoduchých, ale názorných grafů a jednoduchého statistického zpracování. Autorka se opírá o 

dostatečné množství adekvátně zvolených odborných pramenů. 

Práce je psaná srozumitelně, je logicky postavená a přináší zajímavé a domnívám se, že i unikátní 

výsledky o personální expozici PM při povrchové těžbě hnědého uhlí a jistě by bylo vhodné je 

nějakým adekvátním způsobem opublikovat. 

 

K práci mám následující připomínky a dotazy: 

 V názvu kapitol není vhodné používat zkratek, zejména pokud nejsou všeobecně známé 

(kap. 6.3. Technologie dobývání DNT). 

 Podkapitola 3.1., str. 12 – rozdělení prachu podle původu – namísto termínů „minerální 

prachy“, „kovové prachy“, atd. - bylo by vhodnější používat slovo prach v jednotném 

čísle. 

 Str. 16 – nestandardně uvedený odkaz. 

 Str. 24 – kap. 8.1. „Kolokační měření“ – místo termínu použitého v názvu podkapitoly by 

bylo vhodnější použít termínu měření „kolokovaná“. 

 Str. 29, Obr. 16. – vzhledem k období, kdy bylo měření prováděno (březen 2015), jeví se 

teplota naměřená uvnitř kabiny řidiče nepravděpodobně. 

 Autorka v práci používá pojmy aerosol a prach. Prosím, aby vysvětlila, zda se jedná o 

synonyma či nikoliv. 

 Autorka uvádí v kap. 4 různé metody měření PM v pracovním prostředí. Prosím autorku, 

aby uvedla, zda je některá z uvedených metod deklarovaná legislativou jako metoda 

referenční. 

 Nalezla autorka v literatuře výsledky obdobných měření z jiných obdobných pracovišť? 
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Závěr: 

Předloženou práci pokládám za nadstandardní. Přináší zajímavé původní výsledky.  Splňuje 

požadavky kladené na práci bakalářskou a doporučuji tedy její přijetí k obhajobě.  
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