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bakalářské práce. Práce má experimentální část, studentka prováděla
vlastní měření. Posudek školitele i oponenta byly přečteny v plném
znění. Na dotazy oponenta byla studentka připravená a odpovídala
uspokojivě. Předseda komise vytkl práci nedostatečnou teoretickou
část, která by uvedla experiment do širších souvislostí. V diskusi
shledává jako nedostatečné srovnání s jedinou publikovanou prací z
Německa. V grafech uvedených v práci nejsou vidět hodnoty PM1,
graf je pak nepřehledný. Z pléna zaznělo několik dotazů: Kolik Mg v
částicích bylo? Jak si vysvětlujete rozdíl mezi centrem na Smíchově
a na centrem Mammut? Projevila se vzdálenost center od
komunikace? V prezentaci je mnoho grafů, které jsou méně
zajímavé, nejzajímavější výsledky tím pádem zapadly. Studentka
uvedla, že do centra Mammut chodí zejména začátečníci, proto je
tam méně prachových částic (nepoužívají magnezium). Dovedete
tento argument podložit? Dotazy z pléna zodpověděla studentka
uspokojivě, v tématu se dobře orientuje, nicméně práce má zmíněné
výrazné nedostatky zejména v literárním úvodu a v diskuzi. 
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