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Posudek doktorské dizertační práce 

„Charakterizace kovů v atmosférickém aerosolu“ 

Ing. Hana Cigánková, obor Chemie životního prostředí, VUT Brno, 2021. 

Dizertační práce ing. Cigánkové se zabývá aerosoly - směsmi plynných a pevných částic a plynu - ve venkovním 

ovzduší, a v nich obsaženými vybranými zejména kovovými prvky a jejich převážně anorganickými sloučeninami. 

Práce řeší otázku jejich inhalační biodostupnosti, tj. nejen hmotnostní koncentraci daného prvku, ale i míry 

rozpustnosti jeho sloučenin v deionizované vodě a dvou typech tekutin, které simulují tekutiny na povrchu 

lidských plic, s cílem posoudit, jaká část sloučenin daného prvku může být po vdechnutí v plicích rozpuštěna a 

přejít do krevního oběhu. Biodostupnost lze považovat za poměrně zásadní, leč dosud převážně opomíjený, faktor 

při hodnocení rizik znečišťujících látek na lidské zdraví. 

Práce začíná velmi podrobným, obsáhlým úvodem do znečištění ovzduší a souvisejících zdravotních rizik, shrnuje 

toxické účinky vybraných kovů, popisuje studie inhalační biodostupnosti  atmosférického  zdravotních rizik kovů, 

různé druhy roztoků simulujících tekutiny v plicích, měřítka oxidačního poškození a koncentrace reaktivních 

kyslíkatých sloučenin, shrnuje analytické metody stanovení prvků. Úvod je čtivý, hutný, nabitý informacemi, 

hojně cituje dostupnou literaturu (v seznamu literatury je 256 položek), dle mého názoru vystihuje stav poznání a 

svědčí o značném rozhledu i hloubce znalostí kandidátky. 

Těžištěm práce je experimentální stanovení koncentrací a biodostupnosti zejména kovů ve vzorcích venkovního 

aerosolu, vzorkovaného během čtyř různých období v roce 2018 v Brně. Experimenty probíhaly na Ústavu 

chemických procesů Akademie věd pod vedením jednoho z předních národních odborníků RNDr. Pavla Mikušky, 

Ph.D. Analytická část je popsána systematicky a mimořádně pečlivě a o pečlivosti svědčí i podrobný popis 

získaných výsledků.  

Kromě stanovení biodostupnosti na základě stanovení celkových koncentrací prvku v roztoku získaném 

vyluhováním filtru v deionizované vodě, Gamblově roztoku a simulované plicní tekutině vyvinuté na domovském 

pracovišti, autorka stanovila i oxidativní potenciál vzorků a porovnala jej s oxidativním potenciálem standardních 

čistých sloučenin.  

Výsledky jsou diskutovány v kontextu poznatků o charakteristice aerosolů z různých zdrojů, autorka využívá 

pozitivní maticovou faktorizaci ke stanovení příspěvku jednotlivých kategorií zdrojů k celkovým zjištěným 

koncentracím. 

Řešené téma je velmi aktuální, znečištění venkovního ovzduší je považováno za jedno z nejvýznamnějších 

environmentálních rizik civilizované společnosti. Stávající měřítko – celková hmotnostní či jná koncentrace částic 

– a ani celkové koncentrace jednotlivých prvků, bez zohlednění potenciálu jejich záchytu v plicích a dalšího 

působení na organismus, nevypovídají s dostatečnou přesností o dopadech na lidské zdraví. 

Deklarované cíle práce byly dle mého názoru v celém rozsahu a bez výhrad splněny. 

Z míry detailů obsažených v práci (přínos autorky není v práci výslovně vymezen) usuzuji, že se jedná o vlastní 

práci autorky, a že se autorka velmi aktivně a podstatným podílem podílela na experimentech. O vůdčí roli ing. 
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Cigánkové svědčí i místo první autorky dvou článků publikovaných v kvalitních impaktovaných časopisech 

Aerosol and Air Quality Research a Science of the Total Environment (impakt faktor v prvním decilu), a 

prezentace na několika odborných konferencích. Nemám pochybností o tom, že se jedná o původní a vlastní práci 

autorky. 

Získané poznatky o biodostupnosti považuji za významné pro další směrování výzkumu sloučenin kovů 

v aerosolech, ať již ve venkovním ovzduší, v průmyslových procesech či přímo u zdroje. Zahrnutím biodostupnosti 

se zvyšuje vypovídací hodnota výsledků měření, protože tyto více zohledňují skutečný stav než pokud by 

biodostupnost brána v potaz nebyla. 

Předloženou práci považuji za mimořádně kvalitní po všech stránkách a doporučuji její přijetí k obhajobě. 

Dle mého názoru práce splňuje všechny vysokoškolským zákonem dané i obvyklé požadavky na doktorskou 

práci. Výsledky, zejména dva prvoautorské články v impaktovaných časopisech, jsou dle mého názoru 

aktuální a významně přispívají ke stavu poznání. Rozsah a kvalita práce po všech stránkách dokládají 

rozhled i hloubku poznání ing. Cigánkové a dle mého názoru svědčí o jejích schopnostech a připravenosti 

k samostatné vědecké práci. 

 

Dotazy k diskuzi: 

1. Odpovídají zjištěné oxidativní potenciály standardních roztoků (str. 53) publikovaným výsledkům 

v jiných studiích?  

2. Z dat na obr. 31 usuzuji na spíše mocninnou, než lineární, závislost u vanadu. 

3. Proč je korelace mezi oxidativním potenciálem a celkovou koncentrací antimonu relativně vysoká a 

záporná (str. 83), zatímco korelace mezi oxidativním potenciálem a biodostupnou koncentrací antimonu 

relativě vysoká a kladná (str. 85), když biodostupnost antimonu je relativně vysoká (str. 68)? 

4. Proč jsou emise z dopravy součástí „antropogenního pozadí“, zatímco emise z lokálních topenišť nikoliv? 

U emisí z dopravy bych očekával bych výraznější „místní lokalizaci“ než u topenišť. Proč jsou emise 

z dopravy oddělené od otěrů z brzd, pneumatik a vozovky? Nejsou tyto součástí emisí z dopravy. 

5. Považujete za vhodné nahradit stávající kategorie PM10 a PM2.5 kategoriemi PM1 a PM10, případně 

tyto kategorie jinak upravit, aby byly zohledněny charakteristiky zdrojů (velmi malé submikronové 

částice z vysokoteplotních procesů vs. částice o průměru jednotek mikrometrů z mechanických procesů)? 
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