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A. Aktuálnost zvoleného tématu 

Jednou z prioritních oblastí Státní politiky životního prostředí ČR je snižování 

environmentální zátěže, problematika čistoty ovzduší je sledována z mnoha aspektů. Tato 

priorita je dále rozpracovaná do cílů národních programů a energetické koncepce.  

Vzhledem k tomu, že ovzduší je zatěžováno různými zdroji, je velmi důležité sledovat 

původce znečištění, aby bylo možno lépe realizovat nápravná opatření.  

Předložená práce přináší novou možnost pohledu na komplexní posuzování původu vedlejších 

produktů z termického zpracování. 

 

Závěr bodu A 

Téma disertační práce je zvoleno velmi aktuálně a plně vystihuje potřeby jak výzkumu, tak 

praxe. Způsob řešení je proveden velmi precizně.  

 

B. Cíle práce 

(zhodnocení vytčených cílů práce a zhodnocení, jak disertant stanovené cíle splnil) 

Hlavním cílem doktorské práce je zejména účinná identifikace potenciálních zdrojů 

znečišťování ovzduší s využitím informací o výskytu BC, EC, OC v emisích a imisích a 

posouzení vhodnosti použitých metod. 

Mezi dílčí cíle práce patří: 

- identifikace EC, OC a BC v emisích z průmyslových zdrojů. 

- posouzení významnosti denních a sezónních změn koncentrace BC na území města 

Ostravy; 

- určení změn podílu koncentrace BC v PM10 a tyto informace využít k identifikaci 

podílu spalovacích procesů v PM10; 

- stanovení organických látek a elementárního uhlíku za účelem identifikace zdrojů 

znečišťování na příkladu případových studí; 

- posouzení vlivů nedopalů různých typů paliv používaných k lokálnímu vytápění 

domácnosti a určení emisního zatížení. 

Tyto cíle jsou v práci postupně rozpracovávány v 10 kapitolách a každá část obsahuje 

zpracovanou metodiku postupu. Samostatnou kapitolu tvoří literatura a vlastní publikační 

činnost. 



Závěr bodu B 

Cíle uvedené a zpracované v práci lze jednoznačně hodnotit, že byly splněny.  

K jednotlivým bodům dizertant postupoval systematicky a postupně zpracovával materiál, až 

dospěl k splnění předložených cílů. 

 

C. Zvolené metody zpracování a postup řešení 

(vyjádření ke zvoleným metodám a k postupu řešení problému) 

Předložená dizertační práce vychází z potřeby hodnotit původ znečištění a následně využít 

data a navržené metody k aplikaci na energetická zařízení pro snížení produkce znečištění. 

Pro práci byl zvolen postup uvedený v kapitole 3. Kapitola zahrnuje plán od rešerše, přes 

odběry, problematiku denních a nočních odběrů, speciálních analýz. Speciální pozornost je 

věnována vlivu lokálních topenišť a očekávánému dopadu technických úprav, resp. 

identifikaci potenciálních zdrojů znečištění na dané lokalitě. 

V práci je stanovena vhodná metodika řešení vlastní práce, je vedena diskuze nad zvolenými 

postupy a je ze získaných poznatků vytvořen závěr. 

 

Závěr bodu C 

Metodické zpracování práce je na vysoké úrovni, je zpracováno systematicky a představuje 

základ samostatné práce a podklady k verifikaci dosažených výsledků. 

 

D. Zhodnocení výsledků dosažených disertantem 

(vyjádření k výsledkům disertační práce s uvedením konkrétního přínosu studenta) 

Předložená práce obsahuje řadu nových poznatků, které doposud nikde nebyly prezentovány. 

Systematické zpracování velkého množství dat umožňuje ucelený pohled, poznatky mohou 

být dále dobře rozpracovány, případně podle potřeby doplněny.  

Dizertant uvedenou problematiku zvládl a provedl i celkovou verifikaci získaných výsledků.  

 

Závěr bodu D 

Dosažené výsledky jsou velmi zajímavé, došlo ke stanovení všech základních parametrů 

ovlivňujících proces identifikace původců znečištění i s ohledem na kvalitu spalování, resp. 

palivové základny. 

Součástí práce je i posuzování dopadu získaných informací na životní prostředí, termické 

technologie i potenciální legislativní proces. 

 



E. Význam pro praxi nebo pro rozvoj vědního oboru 

(vyjádření k významu pro praxi nebo pro rozvoj vědního oboru) 

Lze se s dizertantem shodnout, že práce má přínos pro praktické využití, zejména: 

- pro instituce zabývající se znečištěním ovzduší a instituce zodpovědných za ochranu 

zdraví obyvatel, a také pro samosprávu měst a obcí, 

- provozovatelé energetických zařízení, 

- výrobce energetických zařízení, 

- dodavatelé energetických surovin.  

Detailněji jsou poznatky shrnuty v kapitolách 9.2 a 9.3. 

Některé uvedené poznatky by si zasloužily dalšího rozvoje v samostatných pracích dalších 

studentů, případně doktorandů. Pozornost by měla být zaměřena na připravované legislativní 

kroky a význam pro praxi. 

V současné době jsou poznatky aplikovány v rámci výzkumných aktivit VŠB-TU Ostrava. 

 

Závěr bodu E 

Další výzkum by mohl být zaměřen na využití poznatků a jejich prohloubení 

- v oblasti ovlivnění primárních a sekundárních emisí – oblast nových konstrukcí 

zařízení na snižování emisí/imisí 

- v oblasti věrohodných emisí/imisí a jejich interpretaci 

- řízení termických procesů 

 

F. Publikační aktivita disertanta 

(vyjádření publikační aktivitě disertanta) 

Doktorand se aktivně zapojil do vědecké i publikační činnosti. Svou odbornou činnost 

prokazoval rovněž aktivním zapojením do výzkumné činnosti VŠB-TU Ostrava i řešením 

vlastních dílčích výzkumných úkolů. 

 

Závěr bodu F 

Publikační aktivita doktoranda je na dobré úrovni, kdyby ji měli všichni na této úrovni, bylo 

by to pro obor velmi prospěšné. 

 

G. Formální úprava disertační práce a jazyková úroveň 

(vyjádření ke struktuře disertační práce, k formálnímu zpracování a k jazykové úrovni) 

Jazyková a formální úroveň práce je na velmi dobré úrovni.  

 

Závěr bodu G 

Práce je zpracována na vysoké úrovni. 



 

H. Připomínky k disertační práci 

(konkrétní připomínky k disertační práci) 

Předložená práce je zpracována kvalitně, přesto lze mít několik připomínek, které bych 

považovala za vhodné objasnit: 

- Jak se obdobná situace řeší v cizině? Nebo se jedná o české specifikum? 

- Jaká technická opatření by doktorand v rámci získaných poznatků navrhnul? 

- Jaký vliv má palivo na produkované emise/imise, zda lze zpětnou analýzou prokázat 

využívání nepovolených paliv. 

 

Závěrečné zhodnocení 

(celkové zhodnocení disertační práce a jednoznačné vyjádření, zda oponent práci doporučuje 

nebo nedoporučuje k obhajobě) 

Podle předložených podkladů spočívá vědecký přínos práce v uceleném zpracování velkého 

množství dat a definice závěrů. 

Práce dává velký potenciál při zkoušení navržených postupů v praxi, ve spolupráci s orgány 

státní správy a provozovateli energetických zařízení. 

 

Předložená dizertační práce je zpracována velmi kvalitně a uvedené připomínky nijak 

nesnižují její kvalitu. 

 

Předloženou práci považuji za kvalitní a doporučuji k obhajobě a  

doporučuji udělit doktorandovi titul „doktor“ – Ph.D. 

 

V Ostravě dne 10.7.2017 

Dagmar Juchelková 

jméno a podpis oponenta 


