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Oponentsky posudok doktorandskej dizertačnej práce 

 
Doktorand:     Ing. Vendula DRASTICHOVÁ 

Názov práce: „Měření emisí ultrajemných částic z malých spalovacích zařízení se 
zřetelem na nové poznatky z výskumu bezpečnosti nanočástic“. 

Školiteľ  práce: doc. Ing. Ivana Bártlová, CSc. 

Oponent práce:    prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.  

Študijný odbor:    Požární ochrana a bezpečnost 

Študijný program:     Požární ochrana a průmyslová bezpečnost 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 
bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnosti práce a procesů. 
  

Predkladaná dizertačná práca bola zameraná na stanovenie merných emisií tuhých 
znečisťujúcich látok (TZL) rôznych špecifikovaných veľkostí (so zameraním na ultrajemné 
častice PM0.1) a detekciu polyciklických aromatických uhľovodíkov, ktoré vznikajúcich pri 
spaľovaní v malých spaľovacích zariadeniach (MSZ). Aktuálnosť predloženej práce je 
v súčasnosti preukázateľná, najmä nedostatkami pri meraní TZL, t.j. nezohľadnením  rôznych 
režimov spaľovania v domácich zariadeniach  a nedostatkom pri posúdení závažnosti vplyvu 
ultrajemných častíc na zdravie obyvateľstva. 

Dizertačná práca  (ďalej len DZP) prináša v úvodnej časti dostatočne podrobný analytický 
rozbor súčasných požiadaviek na posúdenie vplyvu nanočastíc (technológie, materiály) na 
zdravie človeka – kap.1. Ciele, ktoré boli v DP stanovené sú veľmi rozsiahle koncipované, 
avšak práca preukazuje ich systematickosť a súvislosť. V príslušných kapitolách sú 
analyzované vybrané spaľovacie zariadenia pre domácnosti (MSZ - kap.3), súčasťou analýzy 
sú druhy paliva a režim spaľovania. Ďalšie kapitoly analyzujú  množstvo znečisťujúcich látok 
podľa zvolenej metodiky (kap. 4), čo je v závere experimentálne overené spaľovacími 
skúškami (kap. 6) a vyhodnotené na základe meraní. Prezentované výsledky mernej emisie 
a emisný faktor TZL ako aj analyzované koncentrácie ultrajemných častíc vyvinutou 
metodikou, vhodnou pre praktické použitie zohľadňujúcou režim spaľovania, sú významným 
prínosom tejto práce (kap. 7).  

Postup riešenej problematiky v rámci DZP je na vysokej úrovni, ponúka vzhľadom na 
stanovené ciele vhodné analýzy a metódy, pričom významným je fakt je, že v rámci overenia 
experimentu meraním, boli vytvorené nové postupy pre odber jednotlivých veľkostí frakcií 
častíc a databáza hmotnostných a početnostných koncentrácií jednotlivých frakcií 
analyzovaných častíc vznikajúcich pri spaľovaní v MSZ.   
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Bezpečnosť novovznikajúcich rizík vyplývajúcich z nových nanotechnológií a materiálov 
vyžaduje nové prístupy pre analýzu a hodnotenie rizík. V rámci DZP boli tieto nové prístupy 
aplikované síce na súčasné technológie spaľovania tuhých látok ale výstupy boli zamerané na 
doteraz neanalyzované ultrajemné častice, ktorých dopad z hľadiska ich vlastností je 
závažnejší pre zdravie a život človeka. Táto práca je významnou iniciatívou pre rozvoj 
metodík na posúdenie rizík týkajúcich sa nanočastíc a je široko aplikovateľná pre rozvoj 
odboru Požiarna ochrana a bezpečnosť. 

Formálna úprava a jazyková stránka DZP je na vysokej úrovni. V texte sa vyskytuje 
niekoľko drobných formálnych chýb: 

- chyba v číslovaní rovníc (niektoré sa opakujú od kapitoly 4.6), 
- rovnica (23): v jednotke [ ... Kmš], 
- rovnica (24): dve rovnaké veličiny (chýba index j) pri veličine „jmenovitém výkonu“, 
- rovnica (20): kap. 4.6 – miesto O2 je 02, 
- opakovanie viet na str. 74 („Pri zkoušce bylo dosaženo...“), 
- tab. č 32: neidentifikovateľná jednotka [#/cm3]. 

V rámci obhajoby mám nasledujúce pripomienky, resp. dotazy:  

1. Vysvetlite obr. 2, je pojem hodnotenie rizík vhodný ako súbor jednotlivých krokov, 
teda čo chápete pod pojmom hodnotenie a čo pod pojmom posúdenie rizika? 

2. Výsledkom Vašej práce sú analýzy spaľovacích zariadení a ich dopad na zdravie 
človeka. Ktoré z týchto zariadení po aplikovaní Vašej metodiky je z hľadiska emisií, pri 
zohľadnení emisie ultrajemných častíc najhoršie (s najvyššou mierou ohrozenia)? Čo 
by ste odporučilo výrobcovi tohto zariadenia – je možné aplikovať technické 
opatrenia na zlepšenie?     

Publikačná aktivita počas doktorandského štúdia je obsiahla a spĺňa kritéria odborného 
vedeckého-výskumného prístupu, čo je zrejmé aj vo výsledkoch a spracovaní DZP.  

V rámci celkového hodnotenia predloženej DZP, môžem konštatovať, že výsledky práce 
prinášajú nové poznatky najmä z oblasti metód pre analýzu rizík v oblasti nanočastíc. Práca 
inšpiruje k vývoju nových postupov na riadenie novovznikajúcich rizík najmä v oblasti využitia 
pre MSZ.   

Záverom môžem konštatovať, že  doktorandka na základe predloženej dizertačnej práce 
spĺňa podmienky ustanovené Zákonom č. 111/1998 Sb., a preto doporučujem aby po jej 
úspešnej obhajobe jej bola udelená vedecko-akademická hodnosť: 

 

„Philosophiae Doctor“ 

 

 

V Košiciach, dňa 7. 7. 2015     prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.         


