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Cílem práce je studium geochemických, mineralogických a izotopových aspektů přirozené 
atenuace na lokalitě projektu CORONA. Předložená disertační práce obsahuje 5 kapitol 
s celkovým rozsahem 191 stran plus přílohy. Tento rozsah je podle mého názoru pro 
disertační práci nestandardní a pro čtenáře nepřehledný.    
 
Rešeršní část 
V literární části jsou popsány procesy přirozené atenuace ropných uhlovodíků. Část 1.1.1. 
obsahuje abiotické procesy atenuace ropných uhlovodíků – zde se autorka věnuje pouze 
fyzikálním procesům (které bych osobně nepokládal za atenuaci v pravém smyslu slova), ale 
mohou probíhat i přirozené chemické atenuační procesy, které někdy nelze oddělit od procesů 
biologických. Dále se autorka věnuje aerobním a anaerobním biodegradačním procesům. 
V případě anaerobních procesů je zde uvedena mineralizace benzenu, ale ve vzorcích jsou 
popsány reakce pro typickou organickou hmotu (cukry, škroby, aminokyseliny a pod.) se 
vzorcem CH2O. Látky BTEX neobsahují kyslík a jejich anaerobní mineralizace probíhá 
s jinou stechiometrií (viz 5.2.1 str. 163 a 164, kde jsou příslušné rovnice hned dvakrát!). Jak 
vypadá příslušná rovnice pro Fe, která zde chybí? 
 
Charakteristika lokality Hněvice a její kontaminace 
Tato popisná část obsahuje popis studované lokality projektu z pohledu geografických, 
geologických, klimatických, hydrologických, hydrogeologických a hydrochemických. 
Rozsáhlá je také část zabývající se historií kontaminace na lokalitě. 
 
Metodika 
V metodické části je uvedeno velké množství metod – vrtné práce, analýza pevné fáze, 
stanovení parametrů podzemní vody, izotopové metody, apod. Vzhledem k rozsahu metod by 
bylo vhodné upozornit na metody, které aplikovala autorka a na metody, jejichž výsledky 
byly převzaty z projektu CORONA od jiných autorů.  
 
Výsledková část 
Nejrozsáhlejší je výsledková část. Kapitola nejprve popisuje výsledky analýzy pevné fáze, 
pak podzemní vody a stabilních izotopů. Tyto podkapitoly jsou opět velmi rozsáhlé a 
různorodé a vyvolávají otázku jejich původu a přímého výsledku práce doktorandky. Z mého 
pohledu se zdá nejdůležitější část mineralogická, která popisuje změny primárních a 
sekundárních minerálů a speciálně Fe-minerálů. 
 
Diskuze  
Nejdůležitější částí práce je diskuze výsledků. V první části autorka předkládá koncepční 
model kontaminačního mraku, kde celou oblast zájmu dělí na čtyři oblasti, podle 
probíhajících procesů. Toto rozdělení je správné a je potvrzeno výsledky chemických analýz.  
V další části jsou porovnány jednotlivé procesy biodegradace a jejich zastoupení. Nerozumím 
výpočtu biodegradačního potenciálu. Proč je ve vzorcích uváděna vždy koncentrace 



v kontaminačním mraku a na pozadí mraku? Proč se pozadí mraku liší? Navíc rozdíl mezi 
dusičnany, které se v systému vyskytují pravděpodobně pouze jako rozpuštěné, a Fe  a Mn, 
které jsou uvolňovány z minerálů je podle mě velmi významný. Navíc koncentrace těchto 
prvků se řídí podmínkami v podzemní vodě (pH, Eh). 
Vypočtená doba přirozené atenuace 140 let se mi zdá velmi spekulativní.   
 
Část věnovaná změnám v pevné fázi ukazuje velmi dobře na změny zastoupení jednotlivých 
forem Fe a jejich funkci při oxidačně redukčních dějích. Zde je možná zbytečně okrajová 
zmínka o modelování v programu PHREEQC, o němž není v práci více informací.   
 
Závěr 
Autorka shrnuje své výsledky prezentované v předchozích kapitolách. Správně dochází 
k závěru, že významným prvkem pro biodegradační procesy je v dlouhodobém měřítku Fe. 
Jeho role je zde velmi dobře zobecněna a pokládám ji za jednoznačně nejdůležitější přínos 
celé práce.  
 
Nedostatky a ostatní doporučení 
Předložená práce je, podle mého názoru, zbytečně rozvleklá a obsahuje velké množství textu, 
který nesouvisí s vlastním cílem. V takto rozsáhlém textu není problém nalézt překlepy a 
formální nedostatky.  
 
Osobně pokládám některé obrázky za velmi špatně čitelné a zpracované velmi narychlo (např. 
obr 20 je zcela nečitelný a jeho vypovídací schopnost nulová, podobně 22, 72). Namátkou 
některé drobné nedostatky: na str. 16: sorpční izothermy – b není maximální možný objem 
nasorbovaného kontaminantu (b má rozměr koncentrace ne objemu!); str. 16: Jak je 
Freundlichova izotherma modifikací Langmuirovy?; str. 22: denitrifikace (redukce dusičnanů) 
neběží přes amonné ionty; rovnice na str.162 dole je špatně.  
 
Je vědecky relevantní uvádět pouze tolik platných cifer, kolik odpovídá přesnosti vstupních 
údajů. Např. v tabulce 19, která vychází z údajů o 3 platných číslicích je vypočtený faktor 
EBC uváděn s přesností osmi cifer! Podobně šílená je např. tabulka 31! 
 
Na přiloženém CD je kromě vlastní disertační práce i text „Interakce vody s atmosférou a 
minerály“ od doc. J. Zemana. Nevím, proč je tento text na CD přiložen a zda má autorka 
k tomu oprávnění.  
 
Otázky    
1. Co jsou výsledky doktorandky a co jsou výsledky získané v rámci projektu CORONA 

jinými autory? (geochemické modelování, koncepční model, apod.)  
2. Objasněte vznik tabulky 19 a 20 - jednotlivé vstupující koncentrace do vzorců; Není zde 

vliv minerálů? Proč je podíl denitrifikace a redukce síranů tak odlišný pro okraj a jádro?   
3. Proč je ve výpočtech reakční profil 5 m2 (str.164) když profil kontaminace je více než 

100 m? Je to vztaženo na metr příčného profilu? Odkud pak vychází číslo 19250m3? 
4. Uveďte podrobnosti modelování srážení Fe minerálů v programu PHREEQC. 
5. Methanogeneze vyžaduje nejnižší hodnotu Eh (silně redukční podmínky). Na Obr. 55 je 

Eh okolo -40mV a je to oblast probíhající methanogeneze obr.76, což je nedostatečné Eh. 
Objasněte, prosím.  

6. Jaký je vztah Eh a koncentrace rozpuštěného O2? Objasněte tab. na straně 151, kde je 
v zoně III. Eh =-80mV a O2=4 mg/l. Je to možné? 
 



 
Závěr 
Jak již bylo uvedeno výše, práce pojímá problematiku příliš zeširoka na úkor řešení vlastního 
zadání. Práce je svým rozsahem nepřehledná a místy těžko pochopitelná. Přesto obsahuje 
relevantní výsledky, které jsou z pohledu studia bioremediačních procesů nové a velmi cenné. 
Proto doporučuji práci přijmout s tím, že při vlastní obhajobě autorka vysvětlí předložené 
dotazy.  
 
Práce splnila svůj cíl a doporučuji ji přijmout k obhajobě.  

 

V Liberci 22. 8. 2010   

 

        

 

Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. 


