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1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Hodnocená diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu.  

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

Předložená diplomová práce má 92 stran a je přehledně členěna do 13 kapitol a 

dostatečného počtu podkapitol a je velmi vhodně doplněna obrázky, tabulkami a grafy.    

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

Diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem znečištění ovzduší emisemi z dopravy, 

jejím cílem je teoretický rozbor nanočástic uvolňovaných do životního prostředí zejména 

v městské aglomeraci z dopravy a současně shrnuje poznatky z oblasti dopravy a jejího 

vývoje, emisí z dopravy (se zaměřením na silniční), vlivem emisí nanočástic na zdraví 

člověka a životního prostředí. Součástí je i analýza faktorů majících vliv na experimentální 

ověření množství nanočástic uvolňovaných z dopravy, scénáře experimentů pro měření 

nanočástic v dopravy zejm. způsoby měření výfukových spalin, měření nevýfukových spalin 

emisí nanočástic a měření ve venkovním prostředí, dále pak rozbor měřících přístrojů, návrh 

eliminace faktorů zkreslujících měření a návrhy na snížení emisí nanočástic z dopravy.  

  

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

        K předložené diplomové práci nemám žádné zásadní připomínky. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Student při zpracování zadané diplomové práce čerpal z dostatečného počtu české i 

zahraniční odborné literatury dostupné k této problematice. Použité zdroje jsou správně 

citovány. 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

    Jazyková forma a forma zpracování jsou na dobré úrovni. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 



   Přínosem předložené diplomové práce je detailní provedený rozbor faktorů majících vliv na 

experimentální ověření množství nanočástic uvolňovaných z dopravy a scénáře experimentů 

pro měření nanočástic v dopravy zejm. způsoby měření výfukových spalin, měření 

nevýfukových spalin emisí nanočástic a měření ve venkovním prostředí, dále pak rozbor 

měřících přístrojů, návrh eliminace faktorů zkreslujících měření a návrhy na snížení emisí 

nanočástic z dopravy.  

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 

Nemám.  

 

10. Práci hodnotím:     

 

výborně 
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