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Bakalářská práce se zabývá studiem aerosolových částic na dvou pražských lezeckých 

stěnách. Za cíl si stanovuje prozkoumat závislost mezi koncentrací aerosolu v prostorech 

lezeckých hal a jejich návštěvností. Práce se sestává ze dvou hlavních částí. První rešeršní 

část se věnuje problematice velikosti aerosolových částic a z toho vyplývajícím vlivům na 

lidské zdraví. Druhou část práce představuje empirická studie, která popisuje způsob vzniku 

naměřených dat a následně diskutuje zjištěné výsledky. Tato výsledková část by měla tvořit 

jádro práce. 

 

V teoretické části se autorka opírá o 27 citovaných zdrojů, z nichž většina pochází 

z cizojazyčných impaktovaných časopisů. 6 zdrojů bylo v elektronické formě. Databázi zdrojů 

považuji za dostatečnou. Autorka však nebyla při práci s literaturou příliš pečlivá. U citace 

„Amca, 2012“ je uveden nepřesně rok, navíc je totožný text citován na dvou různých místech 

práce. Další citace „Li, 2001“, která je uvedena v seznamu literatury, není v textu citována 

vůbec. Jedna z prací Dr. Braniše je zřejmě v textu citována třemi různými způsoby.  

Po stránce stylistické je práce na slušné úrovni. Autorka se však bohužel na několika místech 

dopouští zobecňování, které vede k chybným formulacím. V kapitole 1.1.3. nemohu souhlasit 

s prezentovaným dělením částic podle způsobu vzniku. Chápu, že různí autoři se mohou 

mírně lišit v chápání pojmů primární a sekundární aerosol, ale rozhodně bych částice vzniklé 

při spalovacích procesech neřadil mezi aerosoly sekundární.  

Vzhledem k tomu, že v experimentální části práce se opakovaně hovoří o sedimentaci částic, 

mohla by být rešerše rozšířena o kapitolu popisující způsoby odstraňování částic z atmosféry.  

Oddíl s názvem „Obsah“ je naformátován v jiném fontu. 

 

Sledování velikostně segregovaného aerosolu, jak je formulováno v cílech práce, nepovažuji 

samo o sobě za cíl, ale pouze za krok nutný k tomu, aby bylo možné ověřit předložené 

hypotézy.  

Hypotéza je uvedena pouze jediná a tou je ověření předpokládané závislosti zvýšené prašnosti 

na počtu návštěvníků lezecké haly. Takto formulovaný cíl práce považuji za poměrně 

triviální. Autorka uvádí dvě zahraniční studie, ve kterých bylo toto téma již zpracováno. 

Nepíše však, čím by se tato konkrétní studie měla odlišovat od předchozích a v čem spočívá 

její přínos.  

V této kapitole bych očekával formulaci širší palety otázek. Jedním z cílů by pak mohla být 

formulace doporučení pro provozovatele stěn na zlepšení kvality ovzduší uvnitř hal. 

 

Celý dataset obsahoval 15 dnů měření přístrojem DustTrak. 8 dnů se měřilo na první lezecké 

stěně a 7 dnů pak na druhé stěně. Na první lezecké stěně navíc 2 dny probíhalo vzorkování 

pomocí impaktoru. Množství dat je tedy více než dostatečné. 

Za poměrně závažný nedostatek však považuji, že v metodice není ani zmínka o způsobu 

kalibrace DustTraku. Vzhledem k nestandardnímu složení měřeného aerosolu nepůsobí data 

bez této informace příliš věrohodně. Rovněž v práci chybí informace, jak často byl na přístroji 

DustTrak prováděn zero check, pokud byl prováděn. Samotné konstatování, že naměřené 

hodnoty PM mohou být vyšší než hodnoty reálné, nepovažuji za dostatečné. 

V kapitole 3.3. se píše, že odběrová zařízení byla umístěna v bezprostřední blízkosti 

ventilátoru. Pokud byl ventilátor po dobu měření v provozu, považuji umístění přístrojů za 

velmi nešťastné. 



Vzhledem k tomu, že jediná formulovaná hypotéza se týká závislosti koncentrací PM na 

počtu návštěvníků, považuji za závažný nedostatek, že autorka nemá k dispozici data o počtu 

návštěvníků jedné ze stěn. 

 

Výsledková sekce obsahuje 19 grafů a přibližně polovinu stránky textu, která popisuje 

výsledky impaktorového měření. Na patnácti grafech jsou vynesené časové průběhy 

koncentrací jednotlivých frakcí PM. Na čtyřech z nich jsou navíc tečkami znázorněny počty 

návštěvníků. Popisky těchto grafů se navzájem liší pouze rozdílnými daty. V popiscích, ani 

dále v textu není řečeno, zda se jedná o všední den či víkend, ačkoliv jsou v diskuzi všední 

dny s víkendy porovnávány. Na tři z těchto patnácti grafů se autorka odkazuje dále v textu. 

Zbytek zůstává bez komentáře. Ostatní čtyři krabicové grafy nejsou v textu komentovány. 

Na obr.8 je přibližně v 15 hodin zaznamenána náhlá změna koncentrace, která naznačuje, že 

došlo poruše přístroje označované jako „artefact jump“ (Rivas et al., 2017). Z grafu je patrné, 

že přístroj nastavil nulovou hladinu přibližně na koncentraci 0,3 mg/m
3
. Rovněž na 

následujících třech grafech se zdá nulová hladina posunuta o tuto hodnotu. 

Diskuze výsledků v rozsahu jedné a půl stránky se opírá o hodnoty koncentrací, u kterých 

není zřejmé, jak k nim autorka došla, protože se v řadě případů neodkazuje na grafy 

s výsledky. Rozdíly koncentrací mezi DustTrakem a impaktorem jsou přičteny rozdílným 

metodám měření a případnou nepečlivou manipulací s navzorkovanými filtry. Zajímavé je 

porovnání naměřených koncentrací s imisními limity. 

V závěru autorka formuluje doporučení pro návštěvníky lezeckých center a také pro 

provozovatele stěn. Dále také naznačuje, jakým směrem by se dala práce rozšířit. 

Celkově na mě prezentace a diskuze výsledků působí značně odbytým dojmem. Domnívám 

se, že z prezentovaného souboru dat by se dalo získat více výsledků. 

 

Za předpokladu důkladné přípravy na obhajobu a po zodpovězení následujících otázek může 

práce splňovat požadavky kladené na bakalářskou práci na PřF UK v Praze a může sloužit 

jako podklad pro udělení titulu Bc. 

 

Proč se neměřilo impaktorem i v lezeckém centru Mammut? 

Byl na přístroji DustTrak prováděn zero check? Případně, jak často? 

Došlo na obr.8 skutečně k artefakt jumpu? Jakým způsobem je možné tuto chybu měření 

zkorigovat? 

Byl přístroj DustTrak kalibrován? Jakým způsobem lze použít ke kalibraci naměřená data 

z gravimetrie? 

Jakými způsoby mohou částice práškového magnézia zkreslovat měření pomocí optického 

fotometru?  

Byl ventilátor zapnutý po dobu měření? Jak může ventilátor vzorkování ovlivnit? 
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