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Předkládaná práce popisuje a uvádí příklady aplikace moderních způsobu vzorkování vod 
pomocí pasivní metody za použití semipermeabilních membrán - SPMD. SPMD metoda 
vzorkování má oproti tradičním bodovým metodám výhodu integrálních dlouhodobých 
odběrů popisujících reálný stav znečištění daného místa. 
Předložená disertační práce Ing. Ocelky je členěna na teoretickou část a souhrnnou kapitolu 
experimentální výsledky, diskuse a závěry. Práce nemá strukturu klasické disertační práce 
s jasně oddělenou teoretickou částí, popisující současný stav poznání, experimentální částí 
shrnující veškeré použité metodiky a přístupy k řešení problematiky a následnou presentací 
vlastních výsledků s diskusí a i závěry. Tato skutečnost zbytečně snižuje přehlednost jinak 
velmi dobře zpracované a obsáhlé práce s množstvím originálních výsledků, což dokazuje i 
vlastní publikační činnost autora. 
 
Teoretická část 
Obsahuje stručný přehled úvodu do problematiky POPs, krátký popis vzorkovacích metod pro 
POPs ve vodách s partikulárním důrazem na pasivní dávkování a přehled nástrojů datové 
analýzy.  
 
Experimentální část 
Experimentální část práce je rozsáhlá a jak už bylo naznačeno v úvodu prokládaná pasážemi 
spíše teoretického rázu, které mohly být logicky koncentrovány do části předchozí. Jako 
příklad může posloužit pasáž „statistické a gnostické metody“ na straně 31. Z formálního 
hlediska je experimentální část členěna do pěti podkapitol: 

1. Semipermeabilní membrány – obsahující popis používání membrán v experimentech 
2. Biotické organismy, biotesty – tyto organismy byly používány pro porovnání 

s membránami. Výběr příslušných testů byl proveden s ohledem na jejich citlivost 
k jednotlivým skupinám POP látek. 

3. Vzorkovací protokol – v rámci práce byl vyvinut standardní protokol pro vzorkování a 
následnou analýzu zkoumaných vzorků. Tento postup umožňuje rutinní provádění 
testů a je tak velmi užitečným výstupem pro praxi v environmentální analýze. 

4. Analytické metody – zvětší části shrnuje a opakuje dříve dosažené a převzaté výsledky 
při vyvíjení analytických metod. 

5. Statistické a gnostické metody – použity jsou metody klasické statistické analýzy 
(analýza hlavních komponent, faktorová analýza, shluková analýza) s netradiční 
metodou gnostické analýzy založené na aplikaci speciálně vyvinuté Riemannovské 
metriky pro posuzování odlehlosti dat. Tato část je z metodologického hlediska velmi 
cenná, neboť není k dispozici příliš ucelených datových souborů zpracovávaných jak 
klasicky, tak gnostickou metodou. 

V poslední části práce nazvané „Aplikace“ jsou výše popsané experimenty uvedeny do 
kontextu se zastřešujícími výzkumnými programy, v jejichž rámci byly provedeny. 
 
Formální nedostatky 
Zkratky jsou do textu zabudovány bez jejich rozepsání, bývá dobrým zvykem napoprvé 
rozepsat celý termín a pak teprve uvádět jako zkratky. 
Nevhodně zvolený horní index pro poznámky pod čarou i pro citaci literatury. 
V AJ se používá zkratka Octa- nikoliv Okta- 
V popisu grafů se v některých případech vyskytuje čeština - např. Graf 30, graf 32 - 33, apod. 



Pro důl Wieliczka není uvedena suma PCB, takže je obtížné porovnávat kontaminaci oblasti 
s následujícími hodnotami pro Poděbrady. Podobně by bylo z hlediska dalšího srovnání lepší 
graf uvést v relativních hodnotách, stejně jako je graf 7. 
 
 
 
Dotazy pro diskusi 
 

1. Existuje nějaký srovnatelný integrální způsob vzorkování plynného znečištění?¨ 
2. Graf 6 - vzorek Z-25, ve vzorku cca stejná koncentrace HexaCB a HeptaCB, v Delor 

106 je ale mnohem více HexaCB než HeptaCB, čím si to vysvětluje je-li navrhovaným 
zdrojem znečištění barva? Byl proveden i detailní rozbor jednotlivých kongenerů, dle 
nichž by bylo možné lépe identifikovat zdroj znečištění? Jaké koncentrace PCB 
ve vodách by byly získány, kdyby byla použita hodnota LOD v grafu 6 (to jest princip 
využitý např. pro data na str. 57 pro Křivoklátsko? Není obsah NonaCB a DekaCB jen 
mírně na LOD v těchto dvou vzorcích, zatímco v ostatních byl podlimitní a místo 
hodnoty LOD byla použita 0?  

3. Z grafu 8 na straně 55 ze score plotu je patrná silná korelace mezi HCH a DDT, to jest 
látek ze skupiny OCP. V grafu není HCB nalezený v místě a uvedený v Tab 5 na 
straně 51, HCB je rovněž představitel OCP, jeho korelace pomocí PCA s ostatními 
OCP nebyla sledována? 

4. Strana 60-66 - zabývá se srovnáním kontaminace vod a organismů PCB z úhlu 
pohledu orto-chlorace aromatických jader PCB, která je důležitá pro rigidnost 
molekuly a její stabilitu. Z Tab. 7 vyplývá, že PCB s ortogonální orientací 
aromatických jader (tj. dihedrální úhly velmi blízko 90 º) se bioakumulují 
v organismech. Naopak pro PCB s nižšími dihedrálním úhly, jako jsou Non-orto či 
Mono-orto,  byl zjištěn pokles relativního zastoupení ze srovnání vod a organismů. Co 
je příčinou? Jsou k dispozici nějaké studie sledující bioakumulační či biodegradační 
procesy PCB v živých organismech čistě z hlediska orto-chlorace a nikoliv z hlediska 
celkové chlorace? 

 
Závěr 
Předložená práce obsahuje popis vývoje originálních postupů pro vzorkování POP a 
zpracování odebíraných vzorků až po jejich statistické zpracování. Postupy vyvinuté v rámci 
práce byly experimentálně ověřeny a budou sloužit jako základ metodiky pro odběr a analýzu 
vzorků obsahujících POP látky. Kvalita provedené práce je doložena řadou publikací autora.  
 
Souhrnně konstatuji, že práce splňuje obsahově i formálně všechny podmínky kladené 
zákonem na disertační práci a doporučuji proto, aby na základě  obhajoby této práce 
byl inženýru Ocelkovi udělen vědecký  titul doktor, ve zkratce  PhD. 
 
 
V Praze 20. 8. 2010      Ing. Miroslav Punčochář, DSc.
   
 


