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Cíle disertace:  
 
Jasně definované, odpovídající struktuře disertace. Vcelku nelogicky jsou cíle práce zařazeny až za 
teoretický úvod, logičtější by bylo jejich zařazení před tuto část, protože i teoretická část vychází 
z vytčených cílů práce. 
 
 
Teoretická část: 
 
Předložená dizertační práce se zabývá hodnocením kvality ovzduší v ostravské průmyslové oblasti 
zejména obsahem suspendovaných částic a na ně sorbovaných polycyklických aromatických 
uhlovodíků. Hodnotí kvalitu ovzduší v zájmové oblasti, která patří k nejhůře znečištěným oblastem 
v Evropě. Další část se pak zabývá vlastnostmi sledovaných PAHs a metodami odběrů vzorků pro 
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jejich stanovení a metodami stanovení. Možná mohla být uvedena také charakteristika a rizika 
spojená s atmosférickými částicemi, které jsou v disertaci sledovány spolu s PAHs. 
 
Teoretická část je přehledně zpracována s patrnou hlubokou znalostí řešené problematiky a 
s využitím velkého souboru literárních zdrojů. 
 
 
Experimentální část, výsledky, diskuse 
 
První část experimentální části se zabývá výsledky měření a zhodnocením nalezených koncentrací 
znečišťujících látek a příspěvků identifikovaných typů zdrojů znečišťování ovzduší v širší oblasti 
působení velkého průmyslového zdroje na Ostravsku. Druhou část práce tvoří posouzení charakteru 
a zákonitostí přenosu vzdušných mas v přízemní vrstvě troposféry v oblasti česko-polského pomezí 
vzhledem k tomu, že regionální a dálkový přenos znečištění jsou vážným problémem v zájmové 
oblasti. Je zaměřena na odhad přeshraničního přenosu sledovaného znečištění.  
 
Obě kapitoly věnující se této problematice uvádí přehled výsledků metodik použitých pro stanovení 
sledovaných polutantů a metody výběru dat použitých k modelovým hodnocením a současně uvádí 
přehled výsledků a jejich diskusi. 
 
Celá experimentální část je zpracována přehledně a logicky s vhodnými grafickými prezentacemi 
výsledků. 
 
 
Závěr DP:  
 
Velmi výstižně formulovaný, vhodně shrnujícím získané výsledky.  
 
 
Aktuálnost tématu dizertační práce: 
 
Řešené téma je vysoce aktuální, definované cíle práce byly splněny, zvolený design práce byl 
adekvátní vytčeným cílům a práce je samostatným přínosem disertanta k řešené problematice. Práce 
přinesla cenné výsledky pro hodnocení problematiky 
 
 
Splnění stanovených cílů: 
 
Cílem práce bylo zkoumat možné příčiny dlouhodobého výskytu nadlimitních koncentrací 
znečišťujících látek v okolí velkého průmyslového zdroje na Ostravsku, a to zvláště monitorováním 
suspendovaných částic jemné frakce a na ně vázaných PAHs, s důrazem na podrobné charakteristiky 
koncentrací benzo[a]pyrenu, které zde dosahují republikových maxim. Dalším cílem potom bylo 
vyhodnocení zdrojů těchto látek a možného příspěvky regionálního i dálkového transportu. 
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Dalším dílčím cílem práce bylo posouzení příspěvků průmyslových a dalších zdrojů k imisní situaci 
na Ostravsku, kde jsou trvale detekovány nadlimitní koncentrace benzo[a]pyrenu a suspendovaných 
částic, případně jaké další typy zdrojů či faktory k situaci přispívají. Proto byl také charakterizován 
možný přenos znečištění mezi Českou a Polskou republikou na úrovni zemského povrchu, se 
zaměřením na koncentrace suspendovaných částic. Tento cíl se podařilo naplnit s využitím dat 
stacionárního imisního monitoringu a ze sítě meteorologických stanic ČHMÚ a díky spolupráci s 
polskými kolegy v projektu „Air Silesia“.  
 
Posledním cílem disertace bylo s pomocí zpracovaných výsledků a výstupů poskytnout kvalifikované 
podklady pro rozhodování a návrhy opatření orgánů zabývajících se řízením kvality ovzduší v ČR 
tak, aby výsledky práce bylo možno využít tvůrci politik ke zlepšování kvality ovzduší a snížení 
souvisejících zdravotních rizik v imisně nejzatíženější oblasti ČR.  
 
Konstatuji, že vytčené cíle disertace byly beze zbytku splněny. 
 
 
Postup řešení zadání: 
 
Zvolený postup řešení prezentovaný ve vlastní práci je adekvátní cílům práce a také je obsahem dvou 
přiložených publikací. 
 
  
Výsledky dizertace: 
 
Výsledky prošly částečně recenzním řízením v mezinárodních časopisech a bylo součástí několika 
projektů řešených na pracovišti disertantky a byly tedy prezentovány a oponovány odbornou 
veřejností. 
 
Výsledky provedeného monitoringu a modelování našly uplatnění v činnostech úseku kvality ovzduší 
ČHMÚ.  
 
 
Význam pro praxi/rozvoj vědního oboru: 
 
Řešené téma je vysoce aktuální, definované cíle práce byly splněny, zvolený design práce byl 
adekvátní vytčeným cílům a práce je samostatným přínosem disertantky k řešené problematice. Práce 
přinesla cenné výsledky pro hodnocení problematiky 
 
Na základě pozitivních zkušeností s výsledky hodnocení zdrojů znečišťování popsanou metodikou 
byl metodický přístup, navržený a odzkoušený při organizaci odběrových kampaní, následných 
stanovení a hodnocení pomocí modelu PMF, popsaný v této práci, zahrnut do koncepce úseku 
kvality ovzduší ČHMÚ při řešení problematiky identifikace zdrojů znečišťování ovzduší. 
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Formální úprava dizertační práce, jazyková úroveň: 
 
Formální i jazyková stránka disertační práce odpovídá požadavkům kladeným na úroveň disertační 
práce.  
 
 
Dotazy: 
 

1) Připadají v dané oblasti ještě další možné zdroje PAHs a suspendovaných částic? 
2) Existují nějaké další možné přístupy k hodnocení dálkového transportu znečištění ovzduší? 
3) Byly alespoň orientačně odběry a stanovení frakcí PM1 a méně? 
4) Bylo provedeno také testování genotoxicity vzdušné frakce? 

 
 
Závěr: 
 
Disertantka jednoznačně prokázala schopnost samostatné, tvůrčí vědecké práce a vyhodnocování 
získaných výsledků včetně jejich publikování. Práci považuji za velmi zdařilou, přinášející významné 
poznatky v daném vědním oboru, velmi významné výsledky pro praxi a je současně východiskem pro 
budoucí odbornou činnost disertantky.  
  
Práce splňuje požadavky kladené na disertační práci v daném oboru ve smyslu příslušných předpisů 
(paragraf 47, odstavce 4 zákona o vysokých školách) a doporučuji její přijetí pro řízení k udělení 
titulu Ph.D. a k obhajobě v rámci DSP Chemie a technologie ochrany životního prostředí, CHF 
VUT Brno 
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