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Oponentský posudek 
 

 
Disertant: Mgr. Barbora Topinková 
 
Disertační práce: Geochemické, mineralogické a izotopické aspekty procesů přirozené atenuace 
ropných uhlovodíků 
 
 
Předložená disertační práce obsahuje 5 kapitol a závěry hlavní části disertace na 191 stranách a 4 
přílohy, jež představují publikační výstupy autorky, mapové přílohy, tabulky výsledků a obrázkové 
přílohy a grafy na CD. Disertační práce má podobu klasické disertace, což už dnes není tak úplně 
běžné, forma komentovaných publikací je výrazně vhodnější, ale zvolená forma zřejmě odpovídá 
zvyklostem školícího pracoviště. Práce obsahuje celkem 77 citací použité literatury, z nichž však 
jen několik je z posledních let, aktuálnější literární rešerše by byla pro diskusi výsledků disertace 
určitě užitečná. 
 
Zpracované téma disertace je vysoce aktuální z pohledu výzkumného i aplikačního. 
 
Úvod disertační práce uvádí jednou větou cíle práce, možná by měly být stanoveny konkrétněji, 
autorka konstatuje co bylo uděláno, což zjevně vychází ze zadaných cílů práce. Poté je uveden 
český i anglický abstrakt práce, charakterizující danou lokalitu, ne už tak vlastní výsledky 
disertantky, takže z něj není úplně pochopitelné, co bylo cílem disertační práce a k čemu dospěla. 
Podobné je to i v případě autoreferátu, ten by si zasloužil jasné vymezení cílů a výsledků, takto 
bez nadpisu přechází český text v anglický a nereprezentuje jinak rozsáhlou práci autorky. 
V cílech taky trochu postrádám vědeckou hypotézu, jež by měly být vlastní Ph.D. disertaci. 
 
Obsah pak nelogicky obsahuje jiné členění kapitol než vlastní práce začíná kapitolou 1.1 Procesy 
přirozené atenuace ropných uhlovodíků na straně 13, zatímco vlastní text začíná na straně 11 
kapitolou 1. Přirozená atenuace ropných uhlovodíků – rešeršní část. Stejně tak v obsahu chybí 
hlavní nadpis kapitoly 2. 
 
Kapitola 1 je věnována rešerši řešené problematiky, popisuje význam přirozené atenuace ropných 
uhlovodíků a procesy, které tento děj ovlivňují. Výstižně hodnotí příspěvek jednotlivých 
abiotických a biotických procesů se zdůrazněním významu aerobní biodegradace jako nejrychlejší 
cesty degradace ropných uhlovodíků. Hodnocené procesy jsou popsány srozumitelně 
s odpovídajícím matematickým aparátem. Druhá část úvodní kapitoly se zabývá využitím procesů 
přirozené atenuace při sanaci starých ekologických zátěží a zpracování analýz rizik. Tato část také 
hodnotí problematiku monitorování přirozených atenuací a modelování jejich jednotlivých 
procesů. 
  

 

mailto:holoubek@recetox.muni.cz


 
Druhá kapitola detailně charakterizuje zájmovou lokalitu bývalého skladu ČEPRO a.s. 
v Hněvicích s ohledem na přírodní poměry s detailní charakteristikou geologických a 
hydrogeologických podmínek. V části věnované klimatickým poměrům by bylo vhodnější u 
obrázku 12 a 13 použít text Mapa ročních srážkových úhrnů ČR a Mapa klimatických poměrů ČR 
s lokalizací Hněvic, protože nejde o poměry na uvedené lokalitě ale o situaci v ČR. Další část je 
věnována historii kontaminace na dané lokalitě a sanaci staré ekologické zátěže. Poslední část 2. 
kapitoly je věnována informaci o EU projektu CORONA, jehož řešení je hodnocená disertace 
součástí. 
 
Třetí kapitola shrnuje informace o použité metodice vrtných prací, analýz pevné fáze, odběrů 
podzemních vod a stanovení stabilních izotopů. 
 
Čtvrtá pak diskutuje získané výsledky analýz pevné fáze a podzemní vody s uvedením prostorové 
distribuce jednotlivých sledovaných parametrů. Rovněž jsou diskutovány výsledky izotopových 
analýz zaměřených na studium frakcionace stabilních izotopů 13C. 
 
Formální připomínka k této části - popis grafu 18 by byl vhodnější jako Obsah celkového 
organického uhlíku v podzemní vodě kvartérního kolektoru, obsah celkového organického uhlíku 
není totéž co koncentrace organických látek. 
 
Pátou částicí je diskuse výsledků, nejprve je diskutován časový a prostorový vývoj 
kontaminačního mraku na lokalitě CORONA, je diskutována geochemická zonalita 
kontaminačního mraku na lokalitě Hněvice, což poskytuje účelnou charakterizaci dění 
v kolektoru. Další část diskutuje procesy přirozené atenuace ropných uhlovodíků na sledované 
lokalitě a to biodegradaci ropných uhlovodíků, sekundární změny v pevné fázi a cyklus železa při 
procesech přirozené atenuace, kvantifikaci procesů přirozené atenuace v kontaminačním mraku 
na lokalitě – v této části by bylo vhodnější specifikovat reakce uvedené na straně 174 dole a 175 
nahoře jako redukční a oxidační než obě sady reakcí jako redoxní. Diskuse je detailní, logická. 
 
Závěr potom shrnuje cíle, obsah a výsledky práce, je věcně, výstižně a přehledně připraven. 
 
 
Konstatuji, že předložená disertační práce Mgr. Barbory Topinkové „Geochemické, 
mineralogické a izotopické aspekty procesů přirozené atenuace ropných uhlovodíků“ je 
zpracovaná pečlivě, s akceptovatelným množstvím překlepů a formálních. 
 
 
Při obhajobě bych prosil o zodpovězení následujících dotazů: 
 

- V kapitole 1.1.2.2 Aerobní biodegradace je na konci prvního odstavce uvedena věta: 
Anaerobní biodegradace probíhá respiračními cestami, to je redukcí dusičnanů….. není 
respirace oxidačním procesem ??? Dále se na stránkách 22-25 několikrát vyskytuje vzorec 
CH2O a v textu k rovnicím se hovoří o benzenu, jež má vzorec C6H6. Vzorec CH2O 
představuje formaldehyd, o kterém v textu není hovořeno. Vysvětlení, že jde o benzen, je 
pak použito ještě několikrát. Při redukci síranů není zmíněno co tento symbol 
představuje, v uvedené rovnici zcela jistě ne benzen. V dalším odstavci při popisu 
methanogeneze je tento vzorec použit ve smyslu oxidace formaldehydu na kyselinu 
octovou, což jednak vede ke kyselině mravenčí, ale diskuse je o anaerobním prostředí, 



 
takže vzorec CH2O zřejmě představuje něco hypotetického, leč v textu nevysvětleného. 
Prosím tedy o vysvětlení v diskusi.   

- Je možné využít přístupu přirozené atenuace i pro jiné polutanty než jsou ropné 
uhlovodíky ??? 

- Jaké jsou možnosti podpory procesu přirozené atenuace ??? 
 
 
Závěr 
 
Závěrem konstatuji, že stanovené cíle disertační práce Mgr. Barbory Topinkové „Geochemické, 
mineralogické a izotopické aspekty procesů přirozené atenuace ropných uhlovodíků“ byly dle 
mého přesvědčení splněny, předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na doktorskou 
disertační práci dle mezinárodně uznávaných kriterií i české legislativy, přináší nové poznatky pro 
praxi i pro rozvoj daného vědního oboru, je na velmi dobré úrovni jak po formální stránce, tak 
po obsahové.  
 
Prohlašuji, že jsem předloženou práci prostudoval a konstatuji, že předložená disertační práce 
Mgr. Barbory Topinkové „Geochemické, mineralogické a izotopické aspekty procesů přirozené 
atenuace ropných uhlovodíků“, splňuje všechny požadavky kladené na doktorskou disertační 
práci a proto doporučuji po obhajobě udělení akademického titulu PhD. 
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