
OPONENTNÍ POSUDEK 
 

na doktorskou disertační práci pana Ing. Drahoslavy Zmijkové na téma „Zdravotní rizika 

prachových částic v Ostravsko-karvinské aglomeraci" ve studijním programu P3904 

Inženýrská ekologie. 

 

I. Přehledný úvod 

Předložená doktorská práce na téma „Zdravotní rizika prachových částic 

v Ostravsko-karvinské aglomeraci " obsahuje celkem 183 stran textu, včetně 49 

obrázků a 93 tabulek, které vhodně doplňují textovou část práce jako celek. 

V použité literatuře autorka uvádí celkem 112 citovaných zdrojů, především ze 

zahraniční literatury. 

 

II. Hodnocení doktorské práce 

a) Aktuálnost zvoleného tématu 

Téma disertační práce považuji za vysoce aktuální nejenom z hlediska 

současných potřeb, ale především z hlediska praktické aplikace metodiky 

hodnocení zdravotních rizik v budoucnosti. Živým příkladem je skutečnost 

naléhavé potřeby řešení zdravotních rizik v pracovním prostředí. 

 

b) Splnění cílů doktorské disertační práce 

Doktorandka explicitně definuje cíle doktorské disertační práce na straně 18. 

Cíle práce vymezuje především v její experimentální a aplikační části. 

Všechny dílčí cíle práce lze považovat za splněné. Autorka tak prokázala, že 

umí přehledně a srozumitelně prezentovat výsledky své dosavadní výzkumné 

činnosti. Za původní, originální lze považovat potvrzení hypotézy o perzistenci 

zdravotní zátěže, respektive rizika spojeného s expozicí populace 

Moravskoslezského kraje prašné kontaminaci ovzduší. 

 

c) Metody zpracování doktorské práce 

Autorka zvolila metody zpracování tak, aby ji poskytly záruku dosažení cílů 

práce a to především využitím nejnovějších poznatků z domácí praxe a rovněž 

ze zahraničí. Autorka zcela správně vychází z metodiky hodnocení zdravotních 

rizik v konkrétních podmínkách lokalit Moravskoslezského kraje, věnuje se 



přípravným pracím a terénním pracím. Zvláštní pozornost věnuje evaluaci 

laboratorních dat s důrazem na evaluaci celkového zdravotního rizika 

prachových částic. 

 

d) Výsledky doktorské disertační práce 

Výsledky práce lze spatřovat především v: 

- popisu a charakteristice zájmového území konkrétní environmentální 

zátěže MSK, 

- charakteristice znečištění MSK z pohledu kontaminace polychlorovanými 

bifenyly a těžkými kovy, 

- definování metodického postupu pro posouzení zdravotních rizik, 

- estimaci míry expozice, 

- estimace zdravotních rizik, 

- doporučení systému nápravných opatření 

 

III. Připomínky k disertační práci 

Konstatuji, že k předložené doktorské disertační práci nemám připomínky. Některé 

formální vady nikterak nesnižují velmi vysokou úroveň práce, kterou doporučuji 

po úpravách vydat jako monografii. 

V rámci diskuze bych doktorandku poprosil o zodpovězení následujících dvou 

dotazů: 

1. Jaké vidíte možnosti prevence vzniku prachových částic? 

2. Jaké jsou nejčastější zdravotní problémy pracovníků hornictví vlivem prašné 

expozice. 

 

IV. Závěr 

Na základě podrobného posouzení předmětné doktorské disertační práce pani Ing. 

Drahoslavy Zmijkové na téma „Zdravotní rizika prachových částic v Ostravsko-

karvinské aglomeraci " doporučuji práci k obhajobě a po úspěšné obhajobě udělení 

titulu Ph.D. 

 

 

 

Ostrava, 27.07. 2017    prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. 


