
Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Karla Rause, „Geomateriály z těžby a 
hydrometalurgického zpracování nesulfidických Zn rud na lokalitě Skorpion (Namibie): 
biodostupnost kontaminantů z prachových částic a změny v izotopovém signálu Zn“ 

 

Diplomová práce řeší problematiku biodostupnosti stopových prvků v odpadech 
z těžby/hydrometalurgie Zn rud a v kontaminovaných půdách na lokalitě Skorpion (jižní Namibie, 
Afrika). Další část práce je věnována studiu změny izotopového signálu Zn v rámci 
průmyslového/přírodního cyklu Zn. 

V rámci výzkumu byla použita kombinace chemických, mineralogických a izotopových metod, 
gastrické in vitro testy, EPMA, SEM/EDX, XRD, MC-ICP-MS analýzy s cílem identifikovat a kvantifikovat 
hlavní rizika spojená s mobilizací prachových částic z průmyslové činnosti a posoudit jejich vliv, tj. 
hlavních kontaminantů (Zn, Pb, Cd, Cu) na zdraví lokálního obyvatelstva a dále kvantifikovat 
izotopovou frakcionaci Zn ve vybraných vzorcích. Práce má obecný přesah a přináší důležité výsledky 
v oboru geochemie stopových prvků (kovů) a potenciální toxicity v důlních oblastech.  

Podstatnou informací, která by mohla být opomenuta, je fakt, že lokalita výzkumu je nestandardní, 
pokud je uvažována oblast Evropy nebo světa. Prezentované ložisko je alterované, tvořené primárně 
sekundárními oxidy a karbonáty Zn a asociovanými fázemi. 

Hodnocení 

Práce má logickou strukturu, je zpracována na velmi dobré úrovni. Projev autora je prakticky bez 
závad. Text je vhodně a srozumitelně doprovázen obrázky a grafy, které jsou důležité pro snadnou 
orientaci čtenáře. Z práce je mj. patrná pozitivní úloha školitele, který studenta vedl a předával mu 
svoje zkušenosti. 

K práci nemám žádné významné připomínky, pouze pár otázek do diskuze. Prosím o jejich komentář:  

1/ Vzhledem k poměrně velkému rozptylu v parametru biodostupnosti u sledovaných stopových 
prvků (Pb, Zn Cu, Cd) v půdách a průmyslových materiálech… Lze jejich potenciální riziko přesněji 
kvantifikovat, resp. je možné některý z kontaminantů na lokalitě označit za prioritní? 

2/ Izotopový záznam Zn v geomateriálech na lokalitě se příliš neměnil, proč? 

3/ Materiály použité pro izotopovou analýzu Zn byly lehčí oproti Zn standardu… proč? Čím to může 
být? Komentáři autora – „může jít o chybu vyvolanou zvýšeným obsahem Cu během eluce“, 
nerozumím. Byly separované roztoky Zn čisté, bez prvků s podobnou hmotou? 

4/ „Na základě mineralogického složení ani analýzy izotopového záznamu nebyl jednoznačně 
prokázán přenos kontaminace do okolního prostředí. Studované vzorky svrchních půdních horizontů 
vykazovaly podobné chemické i mineralogické charakteristiky jako okolní horninové prostředí.“ 
Pokud budeme sledovat trend celkové koncentrace Zn nebo Cd v půdním profilu (1 a 2), tedy svrchní 
vrstvy, je kontaminace půd prachovou depozicí evidentní. 

Práci doporučuji komisi k přijetí a hodnotím ji výborně. 
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