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Věc: Doporučeníškolitele k žádosti o povolení obhajoby disertačnípráce
Autorka práce: Ing. Lucie Kubelová
Název práce: Studium vlastností aerosolu s lysokých časovým rozlišením
Ing. Kubelová se ve své práci zabýva|a studiem atmosferického aerosolu a aerosolu ve vnitřním
prostředí. Ve své práci používalav ČR unikátní experimentá|ní zařizeni_ aerosolový hmotnostní
spektrometr o-ToF-AMS, ktery umožňuje stanovovat zároveí velikostní rozdělení aerosolových
částic i jejich chemické složení,a to ve vysokém časovémrozlišení.Nasazení tohoto špičkového

přístroje umožnilo novým způsobem interpretovat změny chemického složeníaerosolu při
zménách termodynamických podmínek, například teploý a relativní vlhkosti vzduchu.

Disertačnípráce je koncipována jako komentovaný soubor čtyř impaktovaných článků.Je
psána v angličtině, stejně jako všechny komentované práce. Práce je zasazena do širšího
kontextu recentních studií, které se zabývají detailně atmosférickým aerosolem, rozdělením
velikosti aerosoloých částic, jejich chemickým složením a změnami těchto vlastností během
jejich pobytu v atmosfeře, případně při jejich přechodu mezi vnějším a vnitřním prostředím'
Téma práce tedy není v oboru zcela originální, nicméně v rámci střední a východní Evropy se
jedná o unikátní soubor ziskaných dat, tato data originálním způsobem interpretuje a ukazuje na
některé regionální zvláštnosti.

Pokud bych měl zdtraznit nejzajímavější výsledky disertačnípráce doktorandky, a
přitom se nazabývat technickými detaily zpracování dat ze spektrometru AMS, zmínil bych
zejména tyto: Při studiu pÍízemníkoncentrace síranového iontu se ukáza|o, Že její denní běh je
opačný neŽ u všech ostatních sledovaných složek. ZaÍímco koncentrace většiny polutantťr
v odpoledních hodinách klesala v důsledku zÍedénípo vertikálním promíchání atmosfery'
koncentrace síranůrostly' protože ve lyššívrstvě atmosfery jich bylo více, ať už z dálkového
transportu nebo jako důsledek fotochemických reakcí. Tento výsledek nebyl oěekáván a bez
nasazení spektrometru AMS a pečlivéhozpracování dat by nebylo možnék němu dojít. Při studii
těkavosti aerosolových částic se ukázalo, Že ěástice nově vzniklé v atmosfeře jsou těkavějšínež
částice v atmosféře přítomné delšídobu. Tento výsledek sice bylo moŽné očekávat, ale nám se
jej podařilo potvrdit experimentálně. I v tomto případě by nebylo moŽné k výsledku dojít bez
nasazeni pokročiléexperimentální techniky, v tomto případě kombinace nejmodernějších
spektrometrů SMPS a AMS za termodenudérem.

Dílčívysledky práce doktorandka publikovala v kvalitních impaktovaných časopisech,
z toho.ve dvou případech je první a korespondujícíautorkou publikace. Jedna z těchto publikací
vyšla v roce 2015 v časopise Atmospheric Environment' Ve druhé doktorandka připravuje revize
rukopisu po připomínkách recenzentů. Kromě toho je spoluautorkou tŤídalších uŽ
opublikovaných impaktovaných praci, týkajícíchse transformací aerosolu při přechodu
z vnějšího do vnitřního prostředí' U těchto prací se výrazným způsobem podílela jak na
zpracování časových řad ze spektrometrů SMPS a AMS, tak na jejich interpretaci a u dvou
znich i formulací některých částítextu a korekturami připravovaného rukopisu. Kromě toho je
spoluautorkou asi |5 prezentací na mezinárodních konferencích, naposled koncem srpna t.r. na
Evropské aerosolové konferenci EAC 2017 ve švýcarskémCurychu. Na konferenci EAC 2015
v Miláně obdrŽelposter, na kterém by|a druhou autorkou, Best Poster Award.
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Během studia doktorandka prokáza|a vlastnosti' které patří kzák|adní vybavě
výzkumníka: l) odvahu,kdyŽ přešla z FCHI VŠCHT na doktorské studium na PřF IJK a zaěa|a
se zabývat oborem atmosferických aerosolů, kteý pro ni by| zce|a noý 2) úsilí,které musela
vyvinout, aby úspěšněabsolvovala všechny odborné zkoušky v oborech, se kterými se během
pregraduálního studia vůbec nesetkala, a s|oŽi|a bez problémůstátní závěreěnou zkoušku;
3) schopnost tymové práce' která je v mezioborovém studiu aerosolů zce|a nezbytná' aby bylo
moŽné interpretovat mikro$'zikální data a data o chemickém složení částic v kontextu dynamiky
atmosfery případně jejich transportu mezi vnějším a vnitřním prostředím; 4) invenci při
zpracovávání rozsáhlých souborů vysoce časově rozlišených dat o chemickém složeníaerosolu
z AMS' neboť se zpracováním těchto dat v ýmu do té doby nebyla buď žádná nebo jen
minimální zkušenost; 5) nadšení,se kterym prezentovala obor aerosolů při nejrůznějších
popularizačních aktivitách pro laickou i odbornou veřejnost; 6) výrvalost, se kterou
pronásledovala svého zanepréndněnéhoškolitele, když bylo potřeba urychleně řešit případné
problémy; a 7) schopnost dotáhnout disertačnípráci do úspěšnéhokonce.
Ze všech výše uvedených důvodůdoporučuji jako školitel disertačnípráci Ing. Lucie

Kubelové k obhajobě.

Y Praze

dne 27.

záÍí2017

Dr. Ing. Vladimir Ldrmar
vedoucí Laboratoře chemie a fuzikv aerosolů
Ustav chemických procesů AV CR, v.v.i.
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Věc: Stanovisko školícíhopracoviště k disertačnípráci
Název práce: Studium vlastností aerosolu s lysokých časoqým rozlišením
Autor: Ing. Lucie Kubelová
Ing. Kubelovázaháji|a doktorské studium v Laboratoři chemie afyzlky aerosolů ÚcHp AV ČR
v říjnu 2012. Jako studentka doktorského studia byla zapsána v oboru Environmentální vědy na
Ustavu pro Životní prostředí PřF UK. Všechny předepsané studijní povinnosti, tedy odbomé
zkoušky i státní doktorskou zkoušku řádně a včas splnila. To je třeba zvlášt, ocenit, neboť přešla
z jiného oboru a jiné vysoké školy a témata odborných předmětů pro ni by|a zce|a nová.
Předmětem její disertačnípráce bylo studovat vlastnosti atmosferického aerosolu a aerosolu ve
vnitřním prostředí metodami' které umoŽňují vysoké časovérozlišení. V této souvislosti dostala
příleŽitost pracovat s nově zakoupeným aerosoloým hmotnostním spektrometlem' který byl v té
době v regionu střední a východní Evropy unikátní. To také znamenalo, že se musela učit
všechny postupy zpracování dat a jejich interpretace, protoŽe s tímto typem přístroje na
pracovišti nebyla žádná předchozí zkušenost. Doktorandka se podílela jak na měření dat,takna
j ej ich vyhodnocování, interpretaci a publikaci výsledků.

V

souvislosti se svou prací se Ing. Kubelová spolupodílela na řešení několika projektů
Laboratoře chemie aťyzlky aerosolů, přičemŽ hlavními byly následující výzkumné projekty:

1.
2.
3.

Pokročiléstudium fyzikálních a chemických vlastností atmosferického aerosolu ve
vysokém časovémrozlišení, GACR 209lIIlI342, 2OII-2OI4.
ACTRIS - Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure Network, EU
INFRA-2010-1.1 .16-262254, 7. Rp EK, 2010-2015.
Human Exposure to Aerosol Contaminants in Modern Microenvironments, No-315760
HEXACOMM, 7. RP EK, 2013-2016.

-

Ing. Kubelová byla aktivní i po stránce publikační.Je spoluautorkou celkem pěti impaktovaných

ptací, ve všech případech se jedná

o

kvalitní oborové časopisy. Dvě zptací se týkají

atmosférického aerosolu, tři transfotmací aerosolu při přechodu z vnějšího prostředí do prostředí
vnitřního. Ve dvou případech je doktorandka první a korespondující autorkou, ve dvou případech
druhou autorkou' vjednom případě je členkou autorského týmu. Je také spoluautorkou asi 15
prezentabí na mezinárodních konferencích, znichž v několika případech přednesla přednášku
v odbomé sekci a několikrát byla první autorkou plakátového sdělení.

Ci|e dizertačnípráce Ing. Kubelové byly splněny. Množstvíi kvalita získaných poznatků
jednoznačně splňují nároky kladené na doktorské disertace. Teze práce Ing. Kubelová přednesla
před Kolegiem ředitele UCHP dne 27.9.2017. Interním oponentem práce byla Ing. Magdalena
Bendová, Ph.D., která práci po Zapracování jejích připomínek doporučila k obhajobě.
Vedení ústavu doporučuje disertaci k obhajobě.

Y Praze dne21.9.2017

Ing. Miroslav PunčocňZř, DSc.

ředitel
Ústav chemických procesů AV ČR
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