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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Bakalářská práce se zabývá vlivem spalovacích motorů na ŽP Ostravska. Nemá za cíl vlastní postup
hodnocení emisí, spíše se jedná o přípravu podkladů pro následné hodnocení této velmi závažné
problematiky na Ostravsku v průběhu dalšího studia. Autor se v práci detailně věnuje spalovacím
motorům, palivům, která se používají pro spalovací motory, včetně detailního rozboru alternativních
paliv. Dále se věnuje emisím ze spalovacích motorů, a vlivu spalovacích motorů na znečištění
životního prostředí Ostravska. V závěrečné kapitole shrnuje možnosti, jak omezit vliv dopravy na
znečištění ŽP.  V práci cituje 36 literárních pramenů. Práce se vyznačuje logickým uspořádáním
textu, kdy pouze namítám, že kapitole vlivu spalovacích motorů měla být věnována větší pozornost a
měla být další hlavní kapitolou. Z celkového pohledu lze vyzdvihnout jazykovou stránku práce a
výborný slohový styl autora, který lze z textu jednoznačně odvodit.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autor pracoval samostatně, s vedoucí práce nebyl v pravidelném kontaktu, což se projevilo zejména v
druhé části práce, která je doprovázena řadou zbytečných chyb. Z uvedeného vyplývá, že nelze
hodnotit, zda-li autor pracoval průběžně. Z textu lze jednoznačně odvodit, že zatímco první část
zpracoval velmi důkladně, druhou část, která měla být stěžejní, již tak kvalitně nezpracoval. Autor
měl řadu možností, které mohl ke své práci využít, ale, zřejmě z nedostatku času, tak neučinil.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce odpovídá zadání.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K práci mám řadu kritických připomínek.
V druhé části práce se jednoznačně projevuje spěch autora velkým množstvím naprosto zbytečných
chyb, jak gramatických, ve formátu, tak technických, viz:
uhlovodíky se značí jako CxHy, v textu lze na mnoha místech najít různé varianty CxHx nebo HxCy;
částice PM označujeme spíše jako PMx než PM;
v tabulkách 1 a 2 mi není zřejmé, jestli pomlčky před čísly jsou pomlčky (proč?) nebo znaménka
mínus (snížení emisí), porovnáním obou textů neznám výsledek;
1,3-butadien se označuje dle současného názvosloví jako buta-1,3-dien;
nejsem si zcela jistá, jestli autor vnímá rozdíl mezi pojmy emise a imise na základě toho, že prokazuje
snížení emisí zejména na modelech imisní situace, toto srovnání je navíc pro čtenáře této práce
zavádějící, neboť nelze z legendy vyčíst žádné údaje o koncentracích;
As není v žádném případě astat (str. 47) atd.
Další kritickou připomínkou je, že autor nikde nezmínil, přestože přejal řadu informací z institucí,
které se danou problematikou zabývají, způsob, jakým se vliv znečištění ŽP dopravou hodnotí.
V kapitole 4.2.5 mluví o příloze s výsledky, kterou jsem však v práci nenašla.
Tyto výsledky také více nerozebírá, jedná se opravdu o emisní zátěž, nebo byla stanovována imisní
zátěž, jakou metodou byly výsledky prezentované v tabulkách 5-9 zjišťovány?
Mohl by se autor vyjádřit ke svému tvrzení, že situace se zlepšila díky změny rozptylových
podmínek?

5. Hodnocení formální stránky.
Autor prokázal ve své práci sklon k velmi výrazné pečlivosti, text je velmi dobře zpracován, s logicky
uspořádanou strukturou. V textu se jednoznačně projevuje píle, kterou autor věnoval první části své
práce, která je mu profesně blízko. Tento klad však sám znevážil v následující části, která je
doprovázena množstvím zbytečných chyb, jež svědčí o tom, že neměl čas své dílo řádně před
závěrečným tiskem přečíst. Vytknout lze odlišné formáty tabulek (tabulka 1 v porovnání s ostatními
tabulkami). Jako závažný nedostatek považuji uvedení obrázků 10-22, které jsou sice vizuálně



čitelné, avšak údaje a legendy jsou nečitelné a vysvětlení není v textu uvedeno. Zde bych doporučila
autorovi uvést tyto obrázky v příloze v patřičné velikosti. Co se týká uvedené přílohy označení
obrázku příloha 1-3 je zbytečné. Literatura a její citace se zdají být v souladu s předpisy.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce v této podobě nejsou publikovatelné, mohou být využity jako podklad pro další
rozvoj této velmi významné problematiky. Její řešení by mohlo pokračovat v rámci diplomové práce,
avšak s důrazem na využití všech dostupných zdrojů a dodržení předpisů daných pro řešení stanovené
problematiky.

7. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.
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