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B1''la jscm pol'ěřenir zpracor'iitlítn posudltu tla předmčtnou diplon-rovou práci a v sor'rladu

s posk},tnutoLl oSt1ovoLl posuc1lru cliplon-ror'é pláce hodnotit zejnótla:

a) úplnost ptácc z hffi'
Vzh]eclcr.r.r k proli:rzatclrlč ncgatil'tlínu r'lil'u enlisí 1ypu těkar'ých organických látek (VoC)
na kl'alittL ovzcluší a Životrrí pr.ostředí s clťrslcclli1'pro lidské zdraví a biosÍěr.u byla l' diplomové
pr-:íci Ťešena problcrnatika lrtlclntlcení obsa]rtr VOC. zcjtllóna benzenu a 1.], - br:tadierrtl.

na lťrzn1'cl.r tlas1ich a s |ťlzl]ýIn t.eŽitlcnr l'ctr1ilace u\'nitř kabiny r-rrotorol'ýcl.r r'ozidel.
Na základě ZjiŠtěných výslcclků byla otlJ'radrrttta rizika pr.o človčka a pr.o Životní prostl.edí'
Pro r'lasttlí cxpcrinrcntltlní rrrěření potrŽi1 c1iplon-rarrt splál'nč r.r.rctocliktl odběru vzorku pottrocí
vzclltclror'ólro čcrpadla" ke ltter.étrlu b1''1a připojcna tlltbice se Solbelltel]l. Nasorbor'arré VoC
látk1' byl1. násicdr-rč c1csorbonán1. helierrr' rozdělen1' plyrrovou cl-rr.omatogralií a detegor'ár-r"v

kr'aclrtrpci lovýrl hrr.rotl]ostllí1I dctc]itorcnr.
Diplomor'ťr pt.itce rl.r/t ce]kctll ó5 stlan. obsahuie obvyklé náleŽitosti (ar-rotaci a seznalll
ltlíčor,ých slov r.čcštinč a r.angiičtině); postrádár-r-r l'šak seznarn obráZkťl. tabtliclr a seznanr
zkratck. Seznarl-r potlŽité litcrattrry (l'čctriě elektronických inforl.r-račr.rích zdrojů) zaltrnuje ól
poloŽclt. z nichŽ zhrr.rba polor''irra jsou oc]borr-ró zclr.o.je v arrgličtině.
Práce je logick). člerrčrla do osrr-ri kapitol" kde v ltapitolc 1 4 isou Ll\'edenv základní poznatky
vztahrrjící sc cnisín ze spalor'állí pohorrl-rýcl.r lrrr'rot pouŽívanýclr r'clopr.ar'ě a k n]oŽnosten1

.jejiclr eliminace. V liapitolc 5 7 jsor.r clrar akterizovát-t1' lokality měření a cxpelin-rentállrí
podlllínk1.. za ktcrýclr byl pr.ováděn odbčr pl1.nnýclr l'zorkťt. jc zdc ror,nčŽ ul'edena sat.tlotná

ltlctoclika nrěřerlí kotlcctltracc r'1'br.anj'ch polutarrtťr a výpočet.je.jich zdravotnícl.r rizik.
Ncjpřínosnější jc osllá kapitola. ]icie atttot. rrvádí r.ýsledlty t-t-tčřcní a kor.r.rentuje jc'
K zpracovitní tóto kapitol,v Itlán všali připonlínk.v: t"tcní vhodtlé začínat kapito)r-r či
podkapitolu příllo tabtrlkorr rrebo obrázlicn' Áutclr sice r.ráslednč poliračrrje ]<ot-tlenttiřcn a

r'lastr-rírni lrypolézalr.ri. a1e pr.o přcl-rlcclr.rost a orientaci r'textu je Žádoucí nacl tabrrlku rrr-r-rístit

úr.odrrí text k problerlatice. RovllěŽ l' tó1o kapitole postráclárr.r uvedení hypotóz ohledně
rloŽrrýclt pŤíčin 1rřekr.očení koncentt'ace rlělitcr.ýc1.r polutantťr na slcclovarrých lokalitách'
Vclicc kladně l.iodtlotím zpracováIlí n.111xd1 7.'rýšení rizika pro osoby' kteró jsott vyslar'eny
expozici bcnzenu soLrr,iscj ícíclr s jejich přepl.ar'ott n.rcltorovýtli vozicll1'.

b) zda diplotllatlt postrtpoval satl-tostatně a aktivně.
StLldcnt poStLlpoval při zpracovirrrí diplonrové práce aktivně a iniciativně. Sánr si zajistil
l'e spolttprílci s Centrcl].l dopravnílro výzlittrnu (CDV) v Brnč realizaci cxperitlrelltr:. Shrornáždi] si

potřebrré podIilad1' pt.tl zplacor'árrí diplorl-rové prácc.



c) iak cliplornant vvuŽiI podklady zíslrané v praxi a z odborné literatury.
Při zpracování dipIornové práce student vycházel z teoretických poznatků uvedcných v6J
literárních a infornračrríc]r zdrojích. VyuŽil rovrrěŽ poznatky získané stucliem oborLr PSDPI-oZPD
a informace získarré od pracovníků CDV Brno.

d) iana je oaUorna nro
Celkově je předloŽená práce po odborné str.ánce na velmi dobré úrovni. DosaŽené výsledky
odpovídají obecnérnu přcdpokladu. Že ko11cel]trace slcdovanýclr škodIivin prodtrkovaných
dopravou jsou v prostoru vozovky vyšší než koncentrace natněřené na .jiných lokalitách. Autor
uvedl r'závěru DP doporučení týkající se větrání při jízdě dopravním prostředkern.

Vzhlcdem k tomu' Že posluc|rač Bc. Jan Verner splnil všcchny body zadání diplorr.rovó prácc.

doporuču.ii práci k obhajobě. PředloŽenou výslcdnorr práci a posluchačův přísttrp k zpracování
odbornóho textu hodnotím kIasiÍlkačnírn stupněrrr

Yý[rorně mínus.
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