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Cílem diplomové práce Hany Kosinové je posouzení sorpčních vlastností dvou typů aktivních
uhlí  v  rámci  dlouhodobého  experimentu  při  jejich  aplikaci  pod  humusový  horizont  lesní  půdy,
sledování   sorpčních   procesů   v   humusovém   horizontu   a   aktivním   uhlí   při   umělém   znečistění
sledovaného horizontu mletou metalurgickou  struskou a určení prvkového  složení tří typů aktivních
uhlí vyrobených z odlišných prekurzorů. Práce navazují na aktuální tématiku, která spojuje chemické,
geochemické a ekologické obory, které mají v Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů již
dlouhou tradici.

Autorka předložené práce studovala in-situ sorpci Mn, Fe, Zn, Na, K,  Ca, a Mg na aktivních
uhlí,  která byla vyrobena z  čemého  uhlí a kokosových  skořápek a byla umístěna v  lysimetrech pod
humusových  horizontem.  Změny  koncentrací  odebraných  půdních  roztoků  autorka  srovnávala  s
koncentracemi  těchto  prvků  v  roztocích  odebraných  z  lysimetrů,  které  neobsahovaly  výše  zmíněné
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struktuře,  analýze  a  roli  uhlíkatého  materiálu  tzv.  "black  carbonu"  v  přírodním  prostředí.  V  další
teoretické  části je  poměmě  podrobný  popis  věnující  se  výrobě  a  struktuře  a  použití  aktivních  uhlí
vyrobených z různých prekurzorů.

Metodická část je dělena na charakterizaci použitých aktivních uhlí z čemého uhlí, rašeliny a
kokosových  skořápek,  popis  experimentální  plochy,  na  které  byly  prováděny  sorpční  experimenty,
dále   je   uveden   popis   a   umístění   použitých   lysimetrů   a   test   kinetiky   rozpouštění   aplikované
metalurgické strusky a půdního humusu ve vodě.

V   kapitole   výsledky   experimentů   jsou   uvedena   obsáhlá   fyzikálně-chemická   data   (pH,
vodivost,  obsah rozpuštěného organického  uhlíku a koncentrace jednotlivých kationů) v závislosti na
čase odběru půdních roztoků.

V diskusi  a závěrech  autorka  konstatuje,  že  adsorpce  kovů  na  aktivní  uhlí je  omezená  díky
přednostní  adsorpci  molekul  huminových  látek  ve  formě  huminových  kyselin  a  fulvokyselin  na
povrch  aktivního  uhlí.  Kationy  uvolněné  rozpouštěním  metalurgické  strusky  byly  imobilizovány
hlavně v humusovém půdním horizontu.

Zajímavé  výsledky  poskytuje  prvková  analýza  aktivních  uhlí  různé  provenience.  Autorka
prokázala, že zvýšený obsah stopových prvků, charakteristický pro jednotlivé prekurzory, je částečně
zachován v aktivních uhlí.

Bezesporu    cenné     a    zajímavé    výsledky    předložené     diplomové    práce    jsou    bohatě
dokumentovány grafickou a tabelámí formou. Autorka správně interpretuje získaná data až na některé
formální chyby při  přepisování práce  (chybně  označené  tabulky  str.  27  Tab.  8  a  str.  33  Tab.  5  a  6)
splňuje  předložená  diplomová  práce  stanovené  cíle.  V  další  práci  by  bylo  vhodné  se  zaměřit  na
kompetitivní   modelové    laboratomí    sorpce    mezi    huminovými   kyselinami,    fulvokyselinami    a
vybranými kovy na různé typy aktivních uhlí.



Diplomová   práce    Hany    Kosinové    zpracovává   zajímavé   téma,    výsledky    lze    uplatnit
v chemických,    geochemických    a    ekologických    oborech.    Autorka    vykonala    značný    objem
experimentální práce a závěru správně interpretuje získané výsledky.

Autorka Hana Kosinová vyhověla zadání diplomové práce, hodnotím jí klasifikačním stupněm A.
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