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Posudok 
 

Na doktorskú dizertačnú prácu Ing. Tomáša Ocelku 

 

„Complexity of analytical sampling procedures for 

persistent toxic compounds. Water Sampling by 

Semipermeable membrane device and data analysis“ - 

„Studie a ověření vzorkovacích metod pro perzistentní 

organické látky. Metodologie datové analýzy pro POPs“ 
 

 

Dizertačná práca Ing. Tomáša Ocelku pojednáva o problematike inovatívnych 

prístupov k monitorovaniu perzistentných organických znečisťujúcich látok (POPs) vo 

vodnom prostredí. Práca je sústredená na rôzne aspekty aplikácie metód pasívneho 

vzorkovania a na rôzne prístupy k analýze získaných dát. Táto problematika je veľmi aktuálna 

z vedeckého ale i z praktického hľadiska, berúc do úvahy súčasnú akútnu požiadavku 

znižovania obsahu POPs vo všetkých zložkách  životného prostredia v Českej republike, 

v Európe i v celosvetovom meradle. S týmto priamo súvisí i potreba efektívne monitorovať 

POPs vo vodnom prostredí, ako vyplýva z požiadaviek definovaných Stockholmskou 

konvenciou i európskou Rámcovou smernicou o vodách. Metódy použité v tejto práci môžu 

výrazne prispieť k zefektívneniu monitorovania POPs vo vodnom prostredí a prispieť tým 

k úspešnému splneniu požiadaviek vyššie uvedených konvencií a európskych smerníc 

a následne k zlepšeniu kvality životného prostredia.  

 

Doktorand sa vo svojej práci zameral na vývoj a aplikáciu metód monitorovania POPs  

a endokrinných disruptorov pomocou pasívneho vzorkovania a vzorkovania 

 biomonitorovacími organizmami a porovnania týchto postupov s konvenčnými metódami, 

ktoré sú založené na bodových odberoch vzoriek vody, alebo na odbere vzoriek iných 

relevatných matríc (napr. čistiarenských kalov). Práca sa zaoberá problematikou chemickej 

inštrumentálnej analýzy POPs v extraktoch pasívnych vzorkovačov, ako i vývoju metód na 

exktrakciu a analýzu POPs z rôznych komplexných matríc. Diskutované sú i súvisiace 

požiadavky na zabezpečenie a kontrolu kvality zíkaných údajov. Okrem chemických analýz 

boli použité i testy toxicity a boli diskutované súvislosti medzi dátami získanými chemickými 

a toxikologickými metódami analýzy. Aplikácia metodológie pasívneho vzorkovania 

a biomonitoringu je ilustrovaná niekoľkými terénnymi štúdiami, ktorých výsledky boli 

vyhodnotené použitím niekoľkých nezávislých štatistických a gnostických metód. 



Po formálnej stránke konštatujem, že sú splnené kritériá kladené na tento druh práce. 

Práca v rozsahu 141 strán je po formálnej stránke rozdelená do 5 kapitol, ktoré okrem úvodu 

(1)  obsahujú  prehľad súčasného stavu problematiky (2), experimentálnu časť spolu 

s výsledkami a závermi (3), niekoľko príloh (4) a zoznam literatúry (5). Po formálnej stránke 

by bolo vhodné kvôli lepšej prehľadnosti vyčleniť samostatnú kapitolu vymedzeniu cieľov 

práce. Čiastkové ciele sú ale vždy definované v jednotlivých podkapitolách venovaných 

výsledkom práce v časti 3 E (aplikácie). Práca je doplnená 88 grafmi, 17 obrázkami, 18 

tabuľkami, odkazmi na 321 zdrojov citovanej literatúry. Vyzdvihujem zaradenie slovníka 

dôležitých pojmov a zoznamu skratiek a symbolov na koniec práce. Uvítal by som samostatnú 

kapitolu s prezentáciou publikačných výstupov autora, ktorá chýba aj v autoreferáte. Práca je 

prezentovaná v anglickom jazyku, čo dokumentuje schopnosť autora prezentovať svoje 

výsledky v medzinárodnom vedeckom prostredí. Na viacerých miestach sa však v práci 

vyskytujú gramatické chyby, ktoré vyplývajú z toho, že angličtina nie je rodným jazykom 

autora a práca zrejme neprešla jazykovou korektúrou. Typografické chyby v texte zahŕňajú 

niekoľko prípadov neúplných viet (napr. str. 54, 5. riadok „therefore...“), ďalej relikty českých 

textov v popisoch osí a legiend k niektorým obrázkom, niekoľko posunutých odkazov na 

obrázky a grafy v texte (napr. str. 44, prvý odstavec, odkaz na Tab. 7 namiesto Tab 3; str. 83, 

3. riadok odspodu odkaz na graf 30 namiesto 31 a pod). Prehľadnosti práce by pridalo, keby 

legendy k obrázkom a tabuľkám boli čo najviac samonosné, aby čitateľ nemusel význam dát 

vôbec hľadať v texte práce. Vo vedeckej literatúre sa väčšinou hlavičky k tabuľkám uvádzajú 

nad nimi, nie pod nimi, ako je to v tejto práci. Zoznam literatúry obsahuje niekoľko 

neúplných citácií, napr. 64, 109, 114, 135, 161, 180, 234 a 238. Zo štylistického hľadiska 

upozorňujem na potrebu vyvarovať sa všeobecným konštatovaniam bez odkazu na konkrétne 

údaje, ktoré vo exaktnom texte nemajú miesto (napr. na strane 46 „However, all the 

experience was used to come to conclusions“, str. 117 „All conclusions are formulated from 

recent studies as well as research projects as mentioned above“, str. 122 „There is a lot to be 

studied in near future“. Spomínané formálne nedostatky sú ale odstrániteľné a nepredstavujú 

závažný nedostatok práce. 

Po stručnom úvode autor pojednáva o súčasnom stave problematiky. Táto časť je 

prehľadne členená na prehľad problematiky POPs (A), metódam ich monitorovania vo 

vodnom prostredí (B) a analýze dát z monitoringu štatistickými a gnostickými nástrojmi (C). 

Ciele práce sú veľmi rôznorodé a definované veľmi ambiciózne priamo v časti 

venovanej jednotlivým experimentom a štúdiám (3E). Každý z cieľov by mohol byť náplňou 

samostatnej dizertačnej práce. Konštatujem však, že dizertačná práca obsahuje výsledky, 

ktoré ukazujú úspešné splnenie cieľov v rozsahu (čo sa týka objemu prezentovaných dát 

určite i nad rozsah), ktorý zodpovedá vymedzenému času a nárokom kladeným na tento druh 

práce. 

Metodická časť (3D) je pomerne rozmanitá a obsahuje výstižný opis teórie 

a praktickej realizácie pasívneho vzorkovania pomocou SPMD, použitia biomonitorovacích 

organizmov, použitia biotestov toxicity v kombinácii s pasívnym vzorkovaním, opis stratégie 

identifikácie zdrojov znečistenia POPs pomocou monitorovania pasívnymi zorkovačmi,   

aspekty zabezpečenia a kontroly kvality výsledkov a napokon rozsiahla časť venovaná 

metodológii štatistického a gnostického spracovania výsledkov. Vzhľadom na veľký rozsah 

štúdií prezentovaných v práci nebol zvolený detailný popis metodík použitých v jednotlivých 

štúdiách, ale ide skôr o konceptuálnu prezentáciu použitých prístupov.  

V rámci najrozsiahlejšej kapitoly  "Applications (3E)" autor prezentuje a diskutuje 

najvýznamnejšie výsledky svojej práce. Aplikácie predstavujú veľmi rozsiahly súbor rôznych 

štúdií zameraných na a) využitie semipermeabilných membrán ako nástroja na čistenie 

extraktov POPs z komplikovaných matríc (tukové tkanivá živočíchov, potraviny; b) použitie 

SPMD na monitorovania extrémne nízkych pozaďových hodnôt POPs v lokalitách priamo 



nezaťažených zdrojmi znečistenia; c) štúdia porovnávajúca monitorovanie POPs pomocou 

SPMD a pomocou biomonitorovacích organizmov; d) aplikačná štúdia zameraná na 

monitorovanie POPs v komlikovaných podmienkach čistiarne odpadových vôd; e) prezentácia 

rozsiahlych „priekopníckych“ monitorovacích kampaní zameraných na monitorovanie 

časových a priestorových trendov POPs na českých riekach za posledných desať rokov; f) 

štúdia zameraná na identifikáciu endokrinných disruptorov vo vodnom prostredí aglomerácie 

Brno; g) teoretická štúdia venovaná aspektom analýzy mnohorozmerných dátových súborov 

a napokon h) diskusia venovaná problematika zabezpečenia a kontroly kvality dát pre SPMD. 

Hoci pri prezentácii výsledkov jednotlivých štúdií je text približne členený do formy, 

aká sa používa pri publikovaní článkov vo vedeckých časopisoch (úvod, ciele, metódy, 

výsledky, diskusia), pre čitateľa by bolo jednoduchšie, keby toto členenie bolo viac 

zdôraznené. Interpretácia výsledkov je väčšinou správna a argumentácia konzistentná v celej 

práci, až na malé výnimky spomenuté nižšie v otázkach, ktoré ale neuberajú celkovej práci na 

kvalite. Vyzdvihujem, že pri vyhodnotení a následnej diskusii výsledkov experimentov autor 

neostáva na empirickej úrovni hodnotenia dát, ale použitím rôznych nástrojov štatistickej 

analýzy (multivariariačná analýza) sa snaží nájsť v komplexných dátach obsahujúcich mnoho 

premenných skryté súvislosti. 

V závere autor zhrnul výsledky práce a navrhol možné východiská pre ďalšie štúdium. 

K práci mám niekoľko pripomienok a podnetov na diskusiu: 

1. V  práci sa niekoľkokrát spomína legislatívny rámec, ktorý vymedzuje požiadavky na 

kvalitu jednotlivých zložiek životného prostredia ako Stockholmská konvencia a Európska 

rámcová smernica o vode 2000/60/EC. Ako vidí autor použiteľnosť monitorovania 

prioritných látok vo vode pomocou pasívneho vzorkovania z pohľadu legislatívy 

Európskej únie a zákony Českej republiky (napr. smernice 2008/105/EC 

o environmentálnych normách kvality)? 

2. V niekoľkých štúdiách sa pri prepočte koncentrácií akumulovaných látok v SPMD na 

koncentrácie vo vode nepoužili „performance reference compounds“, pomocou ktorých sa 

dá merať kinetika akumulácie analytov priamo vo vzorkovanom prostredí. Vyplýva to 

z faktu, že v dobe realizácie terénnych kampaní použitie PRC ešte nebolo dostatočne 

známe. Ktoré faktory okrem teploty ovplyvňujú hodnotu vzorkovacej rýchlosti a akou 

odhadovanou neistotou sú zaťažené reportované odhady časovo váženého priemeru 

koncentrácií sledovaných látok? 

3. V časti venovanej sledovaniu extrémne nízkych pozaďových hodnôt POPs v lokalitách 

priamo nezaťažených zdrojmi znečistenia sa konštatuje, že pozaďové hodnoty 

chlórovaných POPs v glaciálnej podzemnej vode predstavujú v niektorých prípadoch 

„geogénne pozadie“. Hoci niektoré látky, ako napr. polycyklické aromatické uhľovodíky 

mohli a môžu vznikať prírodnými procesmi bez vplyvu človeka a vyskytujú sa 

v nerastoch a horninách, nie je mi známe, že by PCB alebo PCDD/PCDFs vznikali inak 

ako ľudskou činnosťou. Ich pozaďové hodnoty by teda v žiadnom prípade nemali byť 

geogénneho pôvodu, ale len dôsledkom prieniku kontaminácie i na najvzdialenejšie 

miesta. Aký je názor autora? 

4. Zaujímavé sú výsledky dlhodobého trendu PCB na niektorých profiloch českých riek. 

Ako možno vysvetliť nárast pomeru nízkochlórovaných kongenérov PCB vo vode 

a naopak pokles vysokochlórovaných kongenérov? Nejde tu o náznak prirodzenej 

atenuácie? 

5. V časti venovanej vývoju kriérií pre zabezpečenie a kontrolu kvality dát z SPMD je 

potrebné spomenúť návrh ISO normy ISO 5667-23 „Water quality -- Sampling -- Part 23: 

Determination of significant pollutants in surface waters using passive sampling“. Pri jej 

koncipovaní sa vychádzalo z rovnakých zásad, ako sú menované v dizertačnej práci. Sú 



podľa autora práce pravidlá QA-QC navrhnuté pre SPMD zovšeobecniteľné pre iné typy 

pasívnych vzorkovačov? 

Záverom konštatujem, že ciele práce boli úspešne splnené. Dizertačná práca dokumentuje 

pripravenosť a odbornú zdatnosť Ing. Tomáša Ocelku na úspešné ukončenie doktorandského 

štúdia. 

 

Navrhujem dizertačnú prácu prijať na obhajobu a po úspešnej obhajobe dizertačnej práce 

udeliť Ing. Tomášovi Ocelkovi vedecko-akademickú hodnosť Ph.D. 

 

 

V Bratislave dňa 29.8.2010 

 

 

         Ing. Branislav Vrana, PhD. 

 


