
oponentský posudek na disertační práci Mgr. Pavly Řezáčové:

,, Charakterizacejemné frakce aerosolu (PMr) ve vnitřním prostředí - hmotnostní

koncentrace a chemické složení..

Autor posudku: Ing. Jaroslav Schwarz, CSc.

Tématem předkládané disertační práce bylo studium koncentrace a složení aerosolových ěástic
velikostní frakce PMl (částic menších než 1pm) ve vnitřním prostředí normálně obývaného a
používaného bytu. Zvo|ené téma je jednoznačně velmi aktuální a získaná data velmi cenná.
Aerosoly a jejich velikostní frakce PMl0 jako jedna zprokázaných škodlivin jsou monitorovány
ve venkovním ovzduší, člověk však v průměru asi 80% stráví uvnitř budov. Bylo prokázáno, že
z hlediska lidského zdravijsou částice jemné frakce nebezpečnější neŽ částice frakce hrubé a to
jak kvůli svému složení, tak kvůli své velikosti. Toxické organické produkty ze spalování, úlet
těkavých těžkých kovů z topenišť, spaloven a elektráren to všeje obvykle zkoncentrováno na
částicích jemné frakce' Jejich velikost amalá usazovací rychlost umožňuje jejich průnik aŽ do
plicních sklípků. Částice dokonce mohou proniknout aŽ do krevního oběhu a usazovat se jinde
v těle. Frakce PM1' ačkoliv v současnosti měřená nejméně, má, proti ěastěji měřené frakci
PM2,5 tu výhodu, Že dokáŽe lépe oddělit ěástice hrubé frakce a tak snížit vliv např. resuspenze
na naměřené hodnoty. Měření frakce PMl včetně určení jejího složení uvnitř bytu, kde bylo
doprovázeno současným měřením frakcí PM2.5, PMl0 a oxidů dusíku uvnitř a venku, je proto
důležitou součástí poznání moŽných vlivů venkovních polutantů a vnitřních zdrojů na úroveň
expozice lidí atmosférickým aerosolem.

Ve svém hodnocení se budu nejprve věnovat formální a poté věcné stránce celé práce. Po
formální stránce práce splňuje všechny náleŽitosti' které má obsahovat, snad by bylo vhodné
dop|nit Seznam symbolů. Je ale nutno poznamenat, že zejména některé části obsahují větší
množství formálních nedostatků. Asi nejvýraznějším příkladem je seznam obrázků a tabulek,
kde jsou často špatně za|omená čísla stránek i některé ěástitextu jako jsou mocnina či .C. Také
úprava těchto částí není příliš zvládnutá a zasluhovala by větší péěi. Z dalších nedostatků jsou to
např. přehozená slova v anglickém abstraktu,,have begun studies..místo ,,studies have begun..,
dále na str. 12 místo,,chemické složení.. je,,cheické sloŽení.., na obr. 4-20 chybí popis označení
grafického provedení datoqých řad, na obt. 4.26 - chybí popis symbolu hvězda, v popisu tabulky
4.26 je ' jednotlivych iontů.. má být zřejmě , jednotlivých kovů..' a na str. l29 (literatura) je
chyba ve formátování řádků.

Věcnou stránku práce budu diskutovat pojednotlivých hlavních částech práce.
Literární rešerše byla vypracována pěkně. obsahuje jak obecnou část o aerosolech a jejich
zdravotních aspektech, která případného čtenáře nespecialistu uvede do problematiky, tak
specializovanou část zabývající se vnitřními aerosoly a také jednotliqými ana|yzovanými
sloŽkami. Přesto musím vytknout některé nedostatky. Na straně l2 u zdrojů aerosolů a rovněŽ na
straně 2l u síranů není jako jejich zdroj zmíněn jeden z jejich hlavních přírodních zdrojů
zejména v létě a to emise dimetylsulfidu z moře s následnou oxidací aŽ na Soz a So+2-. Celkově
se tento proces podílí na tvorbě asi l/3 všech síranů v atmosféře. Dalším nedostatkem, který se
projevuje i v dalších kapitolách' je libovolné zaměňování Ízv. elementárního a ,,černého.. uhlíku
(black carbon, BC). Tyto sloŽky aerosolu nejsou totoŽné jak nakonec i správně autorka v rešerši



rozebftá, a proto je třeba se držet správného označování. Autorku ale ěástečně omlouvá, že i ve
světové literatuře dochází občas ke směšování těchto dvou ne zcela jasně definovatelných
pojmů. Posledním nedostatkem, ktery bych vytknul literární ěásti je věta ',aktivita vnitřních
zdrojů se zřídka projeví na celkové koncentraci,, To zce|a jistě nelze zobecnit' rozhodně to
neplatí v našich podmínkách např. pro kouření a autorka zde asi spíše vychází z vlastních
qýsledků neŽ z rešerše'

Popis metod odběru a gravimetrie je odpovídající' U popisu odběrového místa mi schází popis
vybavení azejménapovrchů stěn a podlah, zmínky o případných zác|onách či závěsech což jsou
všechno jak moŽné zdroje tak místa depozice aerosolů' Z metod chemické ana|ýzy mi připadá
odpovídajícím způsobem zpracovaná pouze metoda stanovení kovů pomocí AAS, u dalších
metod bych uvítal podrobnější zpracování, včetně např u IC ukázky rozdělení iontů, úrovně
b|anků' případně provedení testu na úplnost vylouŽení ana|yzovaných složek a podobně. U IC
chybí ipřípadný odkaz na literaturu. Vůbec není rozebrána metoda měření BC, pouze je obecně
popsán princip měření. Zde je ale aspoň uveden odkaz na literaturu.

Výsledky jsou rozebrány velmi podrobně a systematicky. Striktní oddělení výsledků a diskuse
však částečně zhoršuje čitelnost práce pro případného čtenáře. Například z qýsledků zřejmý vliv
solného aerosolu v některych (zde často označovaných jako výjímečných) dnech je ětenáři utajen
aŽtéměÍ do konce práce podobně jako existence síranu amonného' obecně se mi zdá, Že
oddělení 2 zimních kampaní z hlediska vlivu meteoroIogických podmínek na koncentraci nemá
ve|ký význam ajen ukazuje náhodnéjevy vyplývající z daného souboru dat' Jejich spojení by
mohlo dát Větší váhu závěrům z v'ýsledků vyplývajícím. Rovněž diskutování jednotlivých dnů
z hlediska korelace koncentrací a např. rychlosti větru nemá příliš smysl. Nejde o závislost, ale
pouze o trend, a hodnoty konktrétních koncentrací jsou závislé na mnoha dalších faktorech o
jejichŽ vlivu zde není nic známo. K diskusi jsou některé další věci, např. zacházení s odlehlými
body' kdy nakonec u chloridových iontů v zimě 2003 bylo nalezeno 8 odlehlých hodnot z asi 35'
Trochu zvláštníjsou konstantninízké hodnoty koncentrací u chloridových' sodných a
dusičnanových iontů - nabízi se zde otázkazdaby\a korekce na blank provedena správně.
Podobným případemjsou vápenaté ionty, zdeje však nejniŽší koncentrace o dost vyšší, coŽby
mohlo být, kromě předchozího důvodu, způsobeno i konstantním vnitřním zdrojem. Další
otazkou k diskusi je, zda byly některé rozdí|y mezi pracovními a víkendovými dny statisticky
ýznamné.
V celkem obsáhlé diskusi jsou získané uýsledky systematicky a podrobně uvedeny do souvislostí
s výsledky jiných autorů i do vztahu mezi sebou navzájem, Autorka podává většinou přijatelná
vysvětlení většiny naměřených dat, neubránila se však někteqým chybám a nepodloŽeným
hypotézám. Navíc v diskusi často argumentuje údaji (konc. Nox, doba vaření avětrání apod.),
které nejsou v této práci obsaženy, ani neni odkázáno najejich zdroj, Na straně 99 uvádi,že
vyšší medián víkendových hodnot byl způsoben jednou vysokou hodnotou, cožsamozÍejmě není
moŽné vzhledem k definici mediánu. Zároveň tuto nejvyšší hodnotu zakampaňvysvětluje pouze
nízkou rychlostí větru což, samo o sobě také nemůŽe být pravda. Na str.l01 uvádí, jako jeden ze
zdrojů vyšší PM1 pohyb lidí při současném poklesu hrubé frakce - to odporuje známému
mechanismu tvorby jemné frakce. Na str. l04 uvádí Že depozice (správně by mělo být impakce)
hrubších částic na čelně situované povrchyje důvodem velikostní Segregace částic přijejich
pronikání do budovy . zde jde spíše o impakci částic na povrch vlivem změny směru štěrbiny a
tento děj je nezávislý na orientaci depozičního povrchu. Gravitační usazování na vodorovných
površích je důležité v případě malých rychlostí ve štěrbinách. Na str. 105 je uvedeno, že teplota
ovzduší uvnitř 4x vyšší než vně - to |ze použít pouze u absolutní teploty vyjádřené v Kelvinech -
kolik je 4x vyšší teplota než -4"C? Dále na str. l08 je dokonce v názvu kapitoly uveden



elementární uhlík, i kdyŽ byl stanovován tzv , černý uhlík. Na str' ||4 je uvedeno, Že vaÍeni a
kouření nejsou zdrojem BC. To jistě není pravda v případě kouření a v případě vaření na plynu
jako v tomto případě je moŽná z pohledu hmotnostních koncentrací hoření plynu zdrojem
nevýznamným, z hlediska počtu částic je to ale naopak. Na straně 1 18 úvahy o vlivu
hygroskopic[ých organických látek nanavážku vzorku pti 43% RH jsou čistou spekulací bez
reálného podkladu. Na str. I2I je uvedeno jako vysvětlení zvýšeného množství neidentifrkované
složky zvýšení složek zemské kůry - t9 je jako vysvětlení sice možné, ale při nízkých (pod
detekčním limitem) koncentracíchCa"- značně nepravděpodobné, zejména u frakce PMl. TěŽko
obhajitelné je vyloučení vlivu vnitřních zdrojů.

Přes všechny výhrady uvedené v předchozích odstavcíchje celkově práci nutné hodnotit
pozitivně. Je ýsledkem soustavné a pečlivé laboratorní a terénní experimentá|ní práce a
následného laboratorního zpracování vzorků azák|adniho statistického zpracování výsledků.
Autorka prokáza|a, že se seznámila podrobně s literaturou k tomuto komplikovanému a
aktuálnímu tématu včetně nových poznatků o transformaci aerosolů při přechodu z vnějšího do
vnitřního prostředí a jeho zdrojích včetně vlivu meteorologických podmínek na výměnu vzduchu
mezi vnějším a vnitřním prostředím' Zároveň ptokáza|a, že je schopna tyto poznatky aplikovat
ve své práci a objasňovat získané ýsledky. To vše u tématu plně aktuálního a potřebného,
zď1ména z hlediska posouzení vlivu znečištění atmosféry na lidské zdraví. Proto práci doporučuji
k obhajobě.

Na závěr bych se rád zepta| na několik otázek:
1) Dusičnan amonný se ve vnitřním prostředí často rozk|ádá na amoniak a kyselinu

dusičnou při vyšších teplotách. Víte o nějakém dalším vlivu, specifickém pro vnitřní
prostředí, kteý může tento proces urychlit?
Ve výsledcích neuvádíte data pro hořečnaté kationty kvuli velkému ýskytu hodnot pod
detekčním limitem. Jaké byly jeho koncentrace v poměru k sodíku ve dnech ovlivněných
pravděpodobně přítomností mořské soli?
Představte si, Že máte v zimě uvnitř relativní vlhkost 30oÁ avenku 90Yo. Je koncentrace
frakce PM1 uvnitř přímo porovnatelná s koncentrací PMl naměřenou venku a proč tomu
tak je nebo není?
Je fakt, Že vnitřní koncentrace některé z velikostních frakcí aerosoluje nižší uvnitř neŽ
venku postačující k tvrzení, že vnitřní zdroj této frakce je zanedbatelný?
Výsledky' které uvádíte pro BC jsou dosti vysoké. Čím mohou být ovlivněna měření
pomocí fotometru uhlíkatých částic (soot photometer)?
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