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Posudek na diplomovou práci Vojtěcha Stejskala 
 

„Kombinovaná metoda sanace podzemních vod za použití 
kombinace laktátu sodného a nanoželeza“ 

 

Posudek vypracoval Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. 

 

 

Celkový rozsah práce 

Práce má 86 stran, rozdělených do 6. kapitol, a je doplněna 7. přílohami. Je rozdělena na 

kapitoly: Úvod, Kontaminanty, Teorie kombinované metody, Aplikace kombinované metody 

na lokalitě Rožmitál pod Třemšínem, Aplikace kombinované metody na lokalitě Spolchemie, 

Závěr a doporučení. Práce obsahuje 56 obrázků a 18 tabulek. 

 

Rešeršní část 

Rešeršní část obsahuje přehled a základní vlastnosti jednotlivých kontaminantů – PCB, ClE 

(kap.2) a teorii kombinované metody (kap.3). Zde se autor zabývá pouze kombinací aplikace 

laktátu a později nanoFe, i když je možné aplikovat kombinovanou metodu i v opačném 

pořadí. Stálo by za to se o této možnosti zmínit.  

 

Autor velmi podrobně popisuje působení nanoFe na kontaminanty, včetně popisu možných 

mechanismů. Na druhou stranu část týkající se bioremediace by mohla být podrobnější a 

jasnější (viz otázky). Celkově je tato kapitola zpracována velmi dobře a je dobrým vstupem 

do řešené problematiky.   

 

Aplikace kombinované metody na lokalitě Rožmitál 
Autor zde velmi podrobně popisuje zájmové území lokality a stav sanačních prací na lokalitě 

od roku 2007. Tento přehled je velmi užitečný pro porozumění probíhajících sanačních prací 

a pro interpretaci dosažených výsledků. V další části autor popisuje metodiku provedených 

prací (geofyzikální měření, vrtné práce, aplikace obou činidel, monitoring podzemní vody). 

Základem kapitoly z hlediska vlastního příspěvku autora je podkapitola o výsledcích. Autor 

zde popisuje výsledky měření Eh, pH, vodivosti, anorganických parametrů a koncentrace 

PCB. Celkově lze říci, že metoda prokázala vysokou účinnost odbourávání PCB, která je na 

úrovni 80%.       

 

Aplikace kombinované metody na lokalitě Spolchemie 
Podobně byla zpracována aplikace kombinované metody na lokalitě Spolchemie. Byly 

sledovány podobné parametry jako v případě Rožmitálu. Z hlediska odbourávání 

kontaminantů se však výsledky výrazně liší. Zatímco laktát sodný eliminoval TCE z 95%, 

nanoFe se projevilo pouze velmi omezeně. Autor toto přičítá pravděpodobně migrací nanoFe 

mimo oblast monitorovacích vrtů. S tímto závěrem se dá souhlasit. Škoda, že v rámci 

sanačních prací nebyla tato myšlenka ověřena, ale to bylo zřejmě mimo možnosti studenta.  

 

Závěry a doporučení 
Autor zde uvádí, že prokazatelným faktorem ovlivňujícím účinnost kombinované metody je 

způsob aplikace činidel. Zatímco v Rožmitále došlo k aplikaci do vybudovaných HG vrtů a 

nanoFe prokazatelně fungovalo, ve Spolchemii došlo k aplikaci do nevystrojených HG vrtů, 
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které mají pravděpodobně omezenou hydraulickou vazbu na existující monitorovací objekty. 

Fakt, že nedošlo k prokázání účinnosti nanoFe neznamená, že by nutně byla účinnost metody 

v areálu Spolchemie nižší. Přesnější by bylo konstatovat, že dané uspořádání a neznalost 

přesné geologie na lokalitě vedly k nemožnosti uspokojivě prokázat účinnost metody. Autor 

dále sám uvádí, že úspěšnost aplikace kombinované metody (speciálně nanoFe části) je 

extrémně závislá na přírodním prostředí a lokálních podmínkách. Tento závěr je obecně 

platný pro aplikaci nanoFe na lokalitách a nedokonalost průzkumu či nepřipravenost aplikací 

vedla k často negativnímu postoji vůči této metodě, především v USA. Autor zde správně 

doporučuje vyzkoušet metodu v areálu Spolchemie v příhodnějších podmínkách.  

 

Jinak je možné s předloženými závěry a interpretací výsledků souhlasit.   

 

 

Grafická a formální stránka práce 

Práce má dobrou formální úroveň. I přesto by si některé části zasloužily dodatečnou 

jazykovou a formální kontrolu (např. na str. 19 nemá poslední věta přísudek; doporučení 

v závěru jsou jazykově nejednotná – rozestavět, ověření, atd.).  

 

Obrázek 12 je v pdf verzi málo čitelný díky nevýrazným barevným rozdílům a Obrázky 28 a 

48 (Piperovy diagramy) jsou příliš malé. Obrázek 38 je inverzní. 

 

Zdroje pro převzaté podklady jsou uvedeny v textu, ale doporučil bych je uvádět i v popisu 

obrázků či tabulek (např. Obr.4).  

 

Otázky 

1. V části popisující princip mikrobiálně podpořené reduktivní dehalogenace (str.19) jsou 

faktické chyby (např. nárůst Eh) a celý popis je nejasný. Není jasné, který proces 

probíhá uvnitř mikroorganismu a který je chemický probíhající vně organismu. 

Objasněte probíhající děje přesněji. 

2. Mezi doporučeními pro Spolchemii je aplikace nanoFe po 6.měsících od LS. Jaké jsou 

k tomu důvody? Ze získaných dat se mi to zdá neprůkazné.  

 

 

Celkové hodnocené práce 

Práci považuji za přínosnou, ucelenou a obsahující velké množství dat. I když student není 

autorem všech předložených dat a neprováděl všechna měření samostatně, plně zde prokázal 

schopnosti komplexně se zabývat problematikou nových sanačních metod ve všech jejich 

souvislostech. Výše uvedené výtky a komentáře jsou podány spíše jako doporučení pro 

zlepšení další vědecké práce. Vzhledem ke komplexnosti a ucelenosti navrhuji práci hodnotit 

stupněm výborně.       

 

V Liberci 2. 6. 2014       

       Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. 

 


