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Ing. Eva Juranová se ve své disertační práci věnuje studiu chování látek uvolněných do 

hydrosféry se zaměřením hlavně na řeku Vltavu a následně pak i Labe. Jakožto potenciální zdroj 

kontaminace je uvažována jaderná elektrárna Temelín fungující jak v běžném režimu, tak i za 

předpokladu havarijní situace. S tímto je spojeno i studium schopností sorpce vybraných 

radionuklidů na dnové sedimenty a nerozpuštěné látky. V rámci střednědobého provozu 

jaderné elektrárny Temelín je dále snaha prostudovat využití tritia jakožto stopovací látky pro 

účely modelových studií šíření znečištění. 

Struktura práce odpovídá požadavkům kladeným na disertační práci a práce samotná přináší 

nová data a výsledky publikované v prestižních časopisech daného oboru. Součástí práce je pět 

publikací, uchazečka je první autor ve čtyřech z nich. Čtyři publikace jsou ve formě článku 

v odborném časopisu a jedna představuje příspěvek ve sborníku z konference. Všechny 

publikace jsou zcela v souladu s tématem disertační práce. 

Práce má přehledně napsanou shrnující část, která obsahuje úvodní poznámky o studované 

problematice, cíle, metodiku, hlavní výsledky s diskusí a závěry. Zřejmě z důvodů aktuálnosti a 

získání podrobnějších informací z tuzemska jsou zde citovány především internetové zdroje. 

Hlavně v úvodu by bylo vhodné text doplnit i odkazy na přehledové publikace typu „review 

article“ a podobně, které by studovanou problematiku zasadily do širšího odborného rámce. 

Samotný text obsahuje minimum překlepů a větných nejasností. Číslování obrázků je třeba 

opravit (viz. Obr.1 na straně 6 a také na straně 7). 

K práci mám následující otázky: 

Byly pro proces ubývání umělých radionuklidů z hydrosféry kromě kinetiky 1. řádu a rozdělení 

do více časových úseků použity i jiné typy modelů například s rozdělením do kompartmentů 

podle různých vlastností prostředí z hlediska interakce s vybranými radionuklidy? 

Jaký vliv na uvolnění umělých radionuklidů ze sedimentů mohou mít stavební práce prováděné 

na řece Vltavě jako například úpravy koryta s ohledem na zabezpečení splavnosti? 

I když je pozitivně vnímáno použití tritia pro odhad šíření znečištění z jaderné elektrárny 

Temelín, jaké další představy jsou ohledně modelového vyhodnocování havarijních situací, 

které předpokládají další výzkum jak je uvedeno v závěru shrnující části? 



Přes uvedené drobné nedostatky v úvodní textové části konstatuji, že práce je kvalitní, obsahuje 

řadu původních a částečně již publikovaných dat, a doporučuji ji k obhajobě. 
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