
oponentský posudek

doktorské disertační práce

Mgr. Fetra Drahoty

Geochemical model of arsenic at the Mokrsko gold deposit

Škontel: Prof. RNDI. Zdeněk Pemolcl, CSc.
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

oponentl Doc. Ing. Jiřina Száková, CSc.
Katedra agroenvironmentální chemie a v:ýŽivy rostlin
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Česká zernědělská univerzita v Praze



PrYedložená práce je věnor,ána chování arsenu v systému hornina-podzemní voda-půda.
povrchová voda v lokalitě zlatonosného ložiska Mokrsko' Jedrrá se o lokalitu, která je
v posledníclr leteclr r.eimi podrobně studována, o čemŽ svědčí i výčet výzkumných projektů,
diplomových i doktorských prací a zejména včcleckých publikací, které se uvedené lokalitě
věnují. Jak vyplývá i zprvní kapitoly doktorské práce, ipřes intenzivnívýzkum stále zůstává
řada nezcrdpovězených otázek,které se autorovi práce podařilojednoznačně vypíchnout.

Je třeba ocenit' Že se autor zaměřil na spektrum hydrobiogeochemických procesů
charakterizujícíclr chovarrí arscnu v dané lokalitě a nerozptylova| svou pozornost dalšími
možnými aspekty dané problematiky, jako například chováním arsenu v systému půda-
rostlina či vstupern tohoto prvku do dalších sloŽek biosfery' Vý.sledkenr je tedy konzistentní a
přesně vyhraněná práce, kde na sebe jednotlivé studie logicky navazují a společrrě vytvářejí
kompaktní celek, který představuje nepopiratelný posun v ťrrovni poznání v rámci daného
tematu.

V rámci tohoto téniatického vymezení se drŽí i úvod práce' který zmiňuje lokality
kontaninované arsenem a základni zdroie přirozcné i antropogenní kontamirrace různých
složek životního prostředí arsenem, v souvis1osti se spalováním ulr1í bych si dovolila
upozornit rra přehledný článek Yr"rdovich Y.E., Ketris N,Í.P. (2005): Arsenic in coal: A revier.v.
Int. J. Coal Geol. ól: 141-l9ó, který by'mohl uvedené poznatky vhodně dokreslit. K úvodu
mám jeden dotaz: Autor zmiňuje široké využívárrí pesticidních přípravků obsahujících
sloučerriny alsenu. Jak jsou tyto příprar'ky v současné době využívány v rámci Evropské unie
a v České republice?

První kapitola práce shrrruje veškeré dosavadní výsledky studií' které se zabýva|y
problematikou výskytu a chovárrí arsenu v zájmové lokalitě. Na zák1adě tohoto přehleclu pak
autor vymezil témata jeclnotlivých experimentálních studií. kterýnrijsou i) |aktory ovlivňující
nrobilitu arsenu v růzrrých o,xidačně-redukčních podmÍnkách půd a seciimentů na dané
lokalitě, ii) Sezónní změnv koncentrace arsenu a dalších prvků ve clvr.lu povodíc1r na
studované iokalitě a iíi) Zvétrávací a eroznÍ toky arsenu v hmotnostrrí bi1anci malého povodí.
K této kapitole mám p1pomínku k 3' odstavci na straně 16, kde jsou citovány práce zabýva1íci
se příjmem alsellu rostlinanri na dane lokalitě. Vyhlášky" podle kterých původní práce hodnotí
úroveň kontarninace zemědě]ské produkcc jsou již zastaralé. Mohl by autor konfrontovat t\to
výsledky se současnými legislatir'nÍmi předpisy?

|lalší tři kapitoly autor předkládá v podobě rukopisů.iiŽ publikovaných (kapitola 4), nebo
nabídnutých k publikaci (kapitoly ? a 3) v impaktovaných časopisech. Lzc př.edpokládat, Že
v době obhajoby práce bude již znátn dalŠí pokrok při cestě obou rukopisů recenzním řízením.



V kolektivu spoluautorťt je pan Mgr. Drahota uveden jako prr,ní, což potvrzuje jeho roli v této
etapě výzkumu. V případě kapitoly 4' která jiŽ byla publikována' je úloha oponenta
jednodur:há. práce jiŽ byla oponována a upravena dle požadavkťr recenzentů, kteří by1i
bezpochyby (vzhlederrr k vysoké prestiži časopisu) velmi náročnÍ. Je ti.eba zdiraznlt,že strrclie
zvětráv,ání a eroze v modelovaných podmínkách laboratoře nemusí odrážetskutečné procesy
v reálných podmínkácir. Márne-li tedy takr.lvou lokalitu' která umoŽňuje (třebaŽe s určitým
z.iednodušením) irodnotit hmotnostní bilance As, pak jsou takovéto výsledky pro další
výzkum nesmírnč ceruré.

Kapitola 2 komplexně hodnotí vliv vybraných faktorů na mobilitu arsenu v půdách a
vodáclr na clané kokalitě. Široká škála fyzikálně-chemických a geochemickýclr parametrů,
které byly sledovány svědčí o systernatickérn přístupu autora. který se snaŽí o co ne1Šírší
polrled na danou problematiku. Je třeba ocenit. že se autor věnoval i speciaci rozpuŠtěných
forem As. Stanovení forem arsenu ve vcrdách a půdrrírn roztoku je l,elmi sloŽitý problém,
ze.inrérra z hlediska stability těchto forem. Příprava vzorku pťo toto stanovení byla
pravděpodobně prováděna s vy"rržitínr poznatků práce Bednar A.J,. Garbarino J.R., Ranville
'I'F'' Wildeman T'R. (2002): Preserving the distribution of inorganic arscnic species irr
groundwater arrd acid mine drainage sanlples. Environ. Sci. Techno I' 36: 2213.2218 (v práci
není uvedeno). Jiné přehledné práce fiako například Francesconi K.A., Kuehnelt D. (2004):
Determination of arscnic species: A critical review of rnetl.rods and applications. 2000-2003.
Analyst 129: 373-395, nebo rvrcCleskey R.8., Nordstrom D.K., Maest A.s. (200.1):

Preservation of water samples for arsenic (IIVV) determirrations: an evaluation oť the
literature and new analytical results. Appl. Geochem. l 9: 995-1009) jsou k použití kyseliny
dusičné pontěrně kritičtí. Ptárn se tedy: Proč byla zvo|ena právě tato metoda stabilizace. zda
byla porovnávána s jinými metodami. a zda byla sledována časová stabilita jednotlivých
forem As?

Sezónní r,ariabilita rozpuštěných koncentrací arsenu, ale i dalších prvkťr (tedy kapitola 3)
je velrni významným pt=íspěvkenr k celkor,ému popisu biogeochernický.clr procesů na dané
lokalitě. Je zřejmé, Že hodnocení verrikálrrí a horizontální variability jednotlir,ýcli pokusných
faktorů ^ie třeba doplnit irdaji o variabilitě časové. což přináší větší objem prací na dané
Iokalitě, ale kapitola 3 jasně dokláiiá významný celkový přírros takovéto strrclie. Při volbě
jednoduchých extrakčních postrrpů pro statrovení mobilních a mobilizovatelrrýc1r obsahů
prvků v sedirnentech autor vycházel zejnréna z práce Hudson-Edwarcis K.A., Houghton S.L.,
Osbom A' (2004): Extraction and analysis of arsenic in soils and sediments. Trends Anal.
Chenr. 23:745.752. Je zřejrné. Že se autor snaŽil ze široké škály existujícíclr extrakčních



postupů vybÍat takové, které budou vhodné pro většinu stanovovaných prvků' což je v tomto
případě správrré. Byly však popsárry extrerkční postupy cíleně zaměřené na stanovení
rrrobilních a rrrobilizor'atelných obsahťr arsel.}u v půdách či sedimenteclr (např. Keon N'E.,
srvartz c'H', Brabander D.J., Harvey c., Hemond H.F. (2001); validation of an arsenic
sequential extraction method for evaluating mobility in sediments, Environ. sci. Technol. 35:
2778-2784; wenzel w.w., Kirohbaumer N., prohaska T., strngeder G", Lombi E., Adriano
D.C. (200l): Arsenic Ír.actionation in soils using an improved sequerrtial extr.action procedure.
Anal. Chirrr, Acta 436:1.15). Molrou rozdíly v extrakčních postupech vést k od1išné
interpretaci získaných výsledků? Lze vjednotlivých extrakčníclr postupech vysledovat nějaké
společrré rysy, nebo jsou pouŽiteiné jen k rrrčitým přesně c|efinovaným účelůnr?

Závéry celé práce a doporučení pro další výzkum, které autor specifikuje v kapito1e 5
jsou jasně a výstižně fornrulovány a završu.ií celkový r,ynikající dojem z předloŽené prace'
Práce potvrzu)e, že pan Mgr. Drahota je již zkušenýnr výzkurnrríkem a dizertaČní práce
splňu|e všeclrny náleŽitosti na ní klaclené. Doporučuji tec1y práci přijnrout k obhajobě a po
jejím úspěšném prubělru

udělit doktorandovi titul PhD

v Praz,e 2,6.2008 Jir'ina Száková


