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CELKOVÝ ROZSAH PRÁCE  
Práce má 54 stran, přehledně členěných do 9 kapitol, je doplněna 3 přílohami. Je rozdělena na 
kapitoly: Úvod, Kontaminace chlorovanými etheny, Částice elementárního nanoželeza, 
Základní údaje o lokalitě, Shrnutí předchozích prací na lokalitě, Metodika provedených prací, 
Výsledky provedených prací, Diskuze výsledků a Závěr. Práce obsahuje 27 obrázků a 6 
tabulek. 
 
REŠERŠNÍ ČÁST 
Rešeršní část obsahuje přehled, základní vlastnosti a zdroje jednotlivých kontaminantů 
(kapitola 2), dále vlastnosti nanoželeza, jeho vliv na životní prostředí a nastiňuje, k jakým 
reakcím po aplikaci nanoželeza v horninovém prostředí dochází (kapitola 3). 
V rešeršní části bakalářské práce jsou zpracovány také základní údaje o lokalitě Spolchemie – 
přírodní podmínky, popis znečištění, metodika prací provedených mimo rámec bakalářské 
práce (kapitola 4) a shrnutí předchozích prací na zájmovém území a v jeho okolí (kapitola 5). 
Celkově je tato část dobře zpracována a slouží jako užitečný vstup do problematiky.  
 
PRAKTICKÁ ČÁST 
Úvodem do praktické části bakalářské práce jsou metodiky jednotlivých prací, které autorka 
samostatně vykonala nebo se na nich částečně podílela (kapitola 6). Jedná se o metodiky 
hydrokarotáže, dvou stopovacích zkoušek, aplikace nanoželeza a monitoringu podzemní 
vody. Metodiky jsou dostatečně podrobně popsány. 
Kapitola 7 prezentuje výsledky prací provedených v rámci bakalářské práce. Jedná se o 
výsledky hydrokarotáže – rezistivimetrie (podkap. 7.1.), výsledky obou stopovacích zkoušek 
(podkap. 7.2. a 7.3.) a výsledky monitoringu podzemní vody (podkap. 7.4.). V podkapitole 
7.4. autorka uvádí výsledky měření hladin podzemní vody, výsledky měření fyzikálně-
chemických parametrů, výsledky laboratorních analýz anorganických parametrů, zhodnocení 
redukce koncentrace kontaminantů a vyhodnocení vývoje koncentrací produktů rozkladu 
chlorovaných uhlovodíků. Vliv aplikace na podzemní vodu byl vyhodnocen zároveň pomocí 
komplexních parametrů – stupně dechlorace a chlorového čísla, které v sobě sdružují průběhy 
koncentrace kontaminantů a zároveň i koncentrace produktů rozkladu ClU. 
Předposlední kapitolu bakalářské práce tvoří diskuze výsledků (kapitola 8). Autorka zde 
rozděluje zájmové území do čtyř zón, ve kterých jsou pozorovány podobné průběhy 
jednotlivých parametrů – zónu trvalého snížení ClU, zónu dočasného snížení ClU, zónu 
ovlivněnou efektem ředění a zónu vlivu aplikace. Vzhledem k použití zmíněných 
komplexních parametrů lze celkově lze říci, že aplikace navodila na zájmovém území 
reduktivní dechloraci a místně zapříčinila trvalé snížení koncentrace ClU až o 89%. 
 
ZÁVĚR 
V závěru autorka bilancuje splnění v úvodu vytyčených cílů bakalářské práce, shrnuje 
nejdůležitější výsledky provedených prací a přidává doporučení pro zájmové území. Vyjma 
vytyčených cílů byla poprvé prakticky ověřena metoda ECO-MIP, která byla účelově 
vyvinuta společností AQUATEST a.s. – profil vertikální distribuce kontaminace půdního 



vzduchu chlorovanými ethyleny získaný touto metodou koreluje s profilem vertikální 
distribuce kontaminace ClE v podzemní vodě. 
Jako doporučení pro zájmové území autorka správně uvádí doplnění monitorovacích bodů, 
zvýšení počtu aplikačních bodů a zopakování aplikace nanoželeza v oblasti vrtů AW5-57 a 
AW5-58, které dosahují na konci monitorovacího období nejvyšších koncentrací ClE. 
Doporučuje zlepšení aplikace stopovače jeho rozředěním do celého objemu aplikační 
suspenze. I s tímto doporučením lze souhlasit a bude pro vyhodnocení další aplikace přínosné. 
 
 
Celkové hodnocení bakalářské práce: 
Práci považuji za zdařilou. Studentka prokázala schopnost samostatně pracovat pod 
odborným vedením. Dokázala provést rešerši odborné české i cizojazyčné literatury, odborně 
popsat metodiky provedených prací a odborně vyhodnotit vliv aplikace činidla na parametry 
podzemní vody. Jako velice přínosné hodnotím zejména vyhodnocení redukce kontaminace 
pomocí komplexních parametrů – chlorového čísla a stupně dechlorace. Z těchto důvodů 
navrhuji práci hodnotit stupněm výborně. 
 
 
V Kodani 9. 6. 2015 

Mgr. Vojtěch Stejskal 

 


