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Průběh obhajoby: Uchazečka prezentovala standardní formou výsledky své práce.

Posudky vedoucího diplomové práce a oponenta byly přečteny před
komisí v plném znění. Na námitky, poznámky a otázky formulované
v posudcích uchazečka reagovala velmi uspokojivě. V otevřené
diskuzi zaznělo několik dotazů, např.: Zmínila jste, že naměřená data
PM10 a PM1 byla korigovaná, jak? Předseda komise vytkl obhajobě
nedostatečné uvedení typů strojů a místa jejich použití v rámci lomu,
nebylo možné tedy plně pochopit souvislosti a důvody úvodního
předpokladu o rozdílech venkovních koncentrací PM10 na strojích.
Byla souběžně měřena meteorologická data, zejména tedy alespoň
převládající směr větru, který může hrát ve výsledné koncentraci
venkovního PM10 značnou roli? Vzhledem k neexistenci těchto
meteo. dat, bylo by vhodné vyhnou se tak jednoznačným závěrům,
jaké uchazečka uvádí, a to, že na rozdíl v konc. MP10 ve venkovním
prostředí má vliv typ a charakter těžebního stroje. Byla nějak
zohledněna úprava kabin na jednotlivých strojích (klimatizace či
izolace)? Dotazy z pléna uchazečka zodpověděla velmi uspokojivě a
prokázala tak vysoké odborné předpoklady.
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