
Oponentský posudek bakalářské práce Anastassiye Jaxylykové na 

téma „Vazba arzenu ve fluviálním prostředí“ 

Předkládaná bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Rešeršní část 

je zaměřena na vazbu arzenu ve fluviálním prostředí. Autorka se zde věnuje obecné 

problematice arzenu v životním prostředí, sedimentech, vodě a jeho kontaminací fluviálních 

sedimentů ve světě. V experimentální části je představena vlastní práce autorky, která se zabývá 

distribucí As v potočních sedimentech na přírodních geochemických anomáliích v okolí obcí 

Mokrsko a Smolotely ve Středočeském kraji. Pro tento účel autorka odebrala a následně 

zpracovala 23 vzorků potočních vod sedimentů. 

Práce je přehledně členěná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, psaná srozumitelným 

jazykem a obsahuje minimum překlepů. Autorka projevila schopnost pracovat s odbornou 

literaturou a náležitě citovat uvedené zdroje (37), z nichž velká část je v anglickém jazyce. 

Experimentální část je vhodně rozdělena na popis lokalit, metodiku práce a výsledky. Ty jsou 

prezentovány přehledně, srozumitelně a vhodně doplněny tabulkami a obrázky. Kladně 

hodnotím zejména grafické zpracování obrázků č. 5–8  v kapitole 3.3, z kterých jsou na první 

pohled zřejmé hlavní výsledky studie. 

Formální a obsahové připomínky: 

1) Čísla kapitol v obsahu experimentální části neodpovídají číslům kapitol v textu práce. 

2) V práci je často zaměňována pomlčka za středník a desetinná čárka za tečku. 

3) Vzhledem k tématu bakalářské práce je rešeršní část příliš obecná, některé kapitoly by 

stálo za to více rozvést a lépe strukturovat. Například kapitola 2.4.1 Příklady 

kontaminovaných zón je neucelená a obsahově velmi nesourodá.  

4) V diskuzi postrádám zmínku o vlivu zvýšeného množství arzenu v půdách a vodách na 

tamější obyvatelstvo. Pokud je mi známo, tak v blízkém okolí obou lokalit probíhá 

zemědělská činnost a obec Smolotely není napojena na vodovod.  

Dotazy k obhajobě: 

1) V jakém mocenství byste předpokládala, že se bude arzen ve vašich vodních potočních 

vzorcích přednostně vyskytovat a proč? 

2) Jaké znáte sekundární minerály arzenu a kde je můžeme nalézt? 

Závěrem mohu konstatovat, že předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou 

práci, a proto ji jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 12.8.2020     Mgr. Magdaléna Peřestá 

 

 

 

 


