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Mezi hlavní cíle předkládané ptáce patřilo měření koncentrací některých
atmosférických škodlivin transmisní a optoakustickou spektroskopií při použití laserových
zdrojt:' a speciální detekce. Kromě měření kalibračních provedených v laboratoři jsou
prezentoviíny zajímavé lysledky získané na simulátoru městské ulice v nízkorychlostním
aerodynamickém tunelu. Téma a jeho zpracováníjsou ukázkou způsobu, jak můŽe základní
výzkum přispět k řešení důleŽitých praktických problémů spojených s ochranou životního
prostředí.

Mé připomínky či otazky se týkají jak formální striánky práce, tak i jejího obsahu.

Pokud se týěe formy práce, oceňuji poměmě podrobně vypracovanou teoretickou část
i partii popisující uspořádání experimentů. Pokud se však týče diskuze a interpretace
výsledků, domnívám se, Že jim diplomant mohl věnovat více pozornosti. Získaná data jsou
totiŽ podle mého názotu zajímavá a jejich měření muselo bý bezesporu pracné. obzvlášť
výsledky získané na modelu města by si zasluhovaly . uŽ jen pro jejich praktický význam -
podrobnější rozbor.

K obsahové stránce ptáce mám následující připomínky a dotazy:

1) Str. 27: Formulace prezentované v posledním odstavci nejsou zcela jasné. Bylo by možno
t,ysvětlit rozdi| mezi amplitudovou a frekvenční modulační metodou a uvést jejich výhody či
nevýhody vzhledem k di skutované probl em atice?
2) Str. 33: V prvním odstavci je poněkud stručně charakterizována oblast emise
laseru. Je skutečně v uvedeném rozmezí 3-30 pm spojitá?

diodových

3) Na str. 46 v prvním odstavci je popis typu modelových zdrojů znečištění, který je aŽ příliš
stručný. Mohly by bÍ zdroje blíŽe specifikovány?
4) Grafy č. 16, 17 a 18 uvedené na str. 57 a 58 vykazujíjistý trend, který v grafu 19 není
patrný. Domnívám se, že zmíněný rozďíI by si zaslouŽil podrobnější komentář.

Přes uvedené připomínky předkládaná práce pana Romana Tučka splňuje požadavky
kladené na diplomovou práci. Proto navrhuji tuto práci jako diplomovou uznat a hodnotím ji
známkou
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