
Posudek oponenta diplomové práce 

 

Autor:  Bc. Petr Dvořák 

Název:  In-situ reduktivní dehalogenace 
 
Instituce: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta  
Stud. program: Geologie 
Studijní obor: Geochemie 
 

Oponent: Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D. 

  Technická univerzita v Liberci, Ústav nových technologií a aplikované informatiky 
  e-mail: jaroslav.nosek1@tul.cz 
 
 
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou využití železných nanočástic pro in-situ sanace 
horninového prostředí kontaminovaného chlorovanými uhlovodíky. Hlavním cílem je pak zpracování 
a interpretace výsledků získaných při použití této sanační metody na lokalitě Spolchemie a.s. Ústí nad 
Labem. 
 
Metodické zpracování předkládané práce dodržuje ustálené zvyklosti. Student uvádí čtenáře do řešené 
problematiky zdařilou rešeršní částí, jejíž první část je věnována popisu nejčastěji se vyskytujících 
chlorovaných uhlovodíků v horninovém prostředí. Dále navazuje kapitola věnovaná nanoželezu a jeho 
hlavním aspektům při použití pro sanaci horninového prostředí. Následuje jedna kapitola věnovaná 
charakterizaci zájmové lokality a sumarizaci předchozích sanačních zásahů v blízkém okolí místa 
sanační zásahu hodnoceného v rámci předkládané práce. Navazující kapitola je věnovaná metodice 
provedených prací na lokalitě, kde jsou přiblíženy postupy testů, jejichž cílem byl podrobnější popis 
proudění podzemní vody v místě injektáže a popis průběhu aplikace nanoželeza a následného 
monitoringu. Následují dvě kapitoly věnované výsledkům provedených prací a diskuzi dosažených 
výsledků. V závěru je uvedeno shrnutí dosažených výsledků včetně doporučení pro další kroky na 
lokalitě. 
 
Struktura je přehledná a umožňuje rychlou orientaci v díle. Ovšem formální stránka práce obsahuje 
poměrně četné chyby: 

• Str. 15… autor uvádí „polyvynyl chlorid“, chyba v i/y 

• Str. 26… použití neuvedených zkratek: pH, ČOI, UJEP 
• Str. 33… neoddělení řádu tisíců mezerou 

• Str. 33… autor v titulku obrázku uvádí „systémue“, správně má být „systému“ 

• Str. 35… uvedeno „hodnotějako“ chybí mezera 

• Str. 38… použití neuvedených zkratek: PV, EH, pH 

• Str. 45 a 46… v titulku chybí indexování – místo „EH“ autor uvádí „EH“; EH je přepočteno 
opravdu k vodíkové elektrodě, nebo se jedná o EH měřené? 

• Str. 52 a Tab. 17, 18 a 19… před symbolem procent chybí mezera, jinde je naopak autor uvádí 
• Str. 61… chyba v interpunkci – uvedeno „fází“, správně je „fázi“ 

• Str. 66… autor uvádí „…v koncentracích, které byly detekovaný…“, správně je „…v 
koncentracích, které byly detekované…“ 



• Str. 66… autor odkazuje na neexistující kapitoly 7.44 a 7.31 

• Str. 68… autor uvádí „Ca2+“ a „Cl-“ – v obou případech špatné indexování 

• Grafy 54-61 – v legendě grafů autor uvádí mimo průběhy hodnot na vrtech i „Den aplikace“, 
tento má nelogické umístění mezi vrty, v některých vrtech chybí úplně, byť se v grafu nachází. 
Jednotlivé vrty jsou pak v legendě umístěny náhodně – ani podle abecedy, ani podle hloubek. 

• V Tab. 1, 3 a 6 – je uvedená jako oddělovač desetinných míst tečka, jinde je čárka (např. 
následující Tab. 7). 

Dlužno podotknout, že s těmito formálními nedostatky by měl pomoci studentovi i vedoucí práce, 
jehož povinností je na tyto chyby upozorňovat. 
 
Z odborného hlediska je práce povedená. Pro dosažení dobrých výsledků při použití železných 
nanočástic je klíčová dobrá znalost lokality a hydrogeologických poměrů, aby mohlo být nanoželezo 
distribuováno v horninovém prostředí co nejefektivněji. Tomu značně pomohly provedené 
hydrokarotážní a stopovací testy a zonální odběry vzorků zpřesňující informace o proudění a distribuci 
kontaminace na lokalitě. Nanoželezo tak mohlo být injektováno v ohniscích kontaminace a díky 
použité direct-push metodě do horizontů s maximální koncentrací kontaminace. Za velmi zdařilé 
považuji kapitoly věnované popisu výsledků a jejich interpretaci z pohledu úspěšnosti sanačního 
zásahu. 
 
S přihlédnutím k výše uvedenému doporučuji tuto práci přijmout k obhajobě a hodnotím ji známkou 
velmi dobře. 
 
Otázky: 

1. Co je podle Vašeho názoru hlavní omezení sanační metody využívající železné 
nanočástice? 

2. Jaká je cena 1 kg nanoželeza a jak hodnotíte jeho reaktivitu a životnost 
v porovnání s mikroželezem nebo železnými šponami? 

 

 

 
V Liberci 2. 9. 2018       ……………………………. 
         Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D. 


