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osobní expozice aerosolu (PMz.s)

Cílem práce bylo provést kontinuální měření PMz.s s krátkou dobou integrace po dobu
jednoho roku za účelem odhadu osobní expozici PMz.s.
Jedná se o experimentální práci, Tomu odpovídá jak ělenění textu tak rozsah
jednotliých kapitol. Grafická úroveň tabulek a graftr je výborná, jejich počet dostačující
a vhodně doplňují informace v textu. Seznam použité literatury obsahuje počet
kvalitních literárních pramenů citovaných rovnoměrně jak v úvodní kapitole tak
v diskusi. Po formální stránce text splňuje poŽadavky kladené napráci diplomovou.
Po obsahové stránce |ze práci hodnotit také velmi pozitivně. Poměrně malý rozsah práce
(50 stran) je vyváŽen hutností textu.
V úvodní kapitole autorka vhodně uvádí do problematiky osobní expozice, nicméně
chybí zde definice PM2.5, zkteré by bylo zřejmé,jak autorka tento termín chápe.
Tvrzení,,Yýznamnější jsou jemné ěástice velikostní frakce PMz.s a PM1, protoŽe
pronikají do alveolární části dýchací soustary mnohem účinněji neŽ hrubé částice PMt6..
(str.9., ř.1) je nesprávné. Stejně takv nžavupráce,,osobní expozice aerosolu (PM2.5).. je
Slovo,'aerosolu.. nadbýečné.
V kapitole metodika jsou vyěerpávajícím způsobem shrnuty podmínky experimentu a
utříděna data.
TěŽiště textu leží v kapitole výsledky a v diskusi. Pro odhad osobní expozice PMz.s
autorka hodnotí pětiminutová datanaměřená v 8 vnitřních a 4 vnějších prostředích po
dobu celkem207 experimentálních dni. Zpracovávaný soubor dat je velmi rozsáh|ý;
autorka k jeho ana|ýze vhodně používáneparametrické statistické metody. Je si vědoma
omezené správnosti naměřených dat PMz.s nefelometrem a tuto obtíŽ vhodně řeší
přepočtem se standarními metodami'
Závěry práce, Že 90oÁ personální expozice PMz.s je dána vnitřním prostředím, přičemŽ
významný je příspěvek prostředí s extrémně vysokými hodnotami (restaurace) jsou
správné.
Souhmně lze ptáci hodnotit jako experimentálně náročnou, s výbornou úrovní
zpracováni a vhodnou interpretací získaných dat. Zaďání práce se podařilo splnit.
Práce splňuje požaďavky kladené na práci diplomovou a doporučuji ji k obhajobě.
Hodnotím stupněm ýborně
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