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Oponentský posudok diplomovej práce s názvom 

„Vazba a mobilita arzenu v historických důlních odpadech“ 

 

Autor: Bc. Magdaléna Knappová 

Študijní program: Geologie 

Študijní obor: Geologie životního prostředí 

Vedúci diplomovej práce: Doc. Mgr. Petr Drahota, Ph.D. 

Oponent: RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD. 

 

Diplomová práca Magdalény Knappovej bola vypracovaná na Ústave geochemie, mineralogie 

a nerostných zdrojů (PRIF Univerzita Karlovav Prahe) pod vedením Doc. Mgr. Petra Drahotu Ph.D. 

a nadväzuje na vedecké práce viacerých členov vedeckého týmu tohto pracoviska. Téma diplomovej 

práce bola realizovaná v rámci riešenia projektu GAČR 13_01706J. Téma exaktného geochemického 

hodnotenia väzby a mobility rizikových kontaminantov v zložkách životného prostredia je 

v súčasnosti dominantnou témou nielen vedeckých štúdii (vrátane diplomových a dizertačných 

prác), ale čoraz viac sa využíva v rozhodovacích konaniach pri manažmente kontaminovaných 

oblastí, najmä pri rizikovej analýze environmentálnych záťaži. 

Diplomová práca je členená štandardným spôsobom do 10 číslovaných kapitol, má 52 strán 

textu, ktorý obsahuje 6 tabuliek, 25 obrázkov (grafov) a 3 dátové prílohy. Jednotlivé kapitoly majú 

primeraný rozsah doplnený vhodnými grafickými a tabuľkovými výstupmi, kapitoly sú napísane 

prehľadne a precízne s minimálnym počtom formálnych chýb a na základe spracovania rozsiahlej 

literatúry. Všeobecná časť podáva vyčerpávajúce informácie o súčasnom stave poznania 

geochemických systémov arzénu v haldových materiáloch ťažobných odpadov. Súčasťou všeobecnej 

časti je popis študovaných lokalít, ktorý je pre účely diplomovej práce dostatočný. K tejto časti práce 

mám formálne pripomienky – v diplomovej práci je vhodné prezentovať presnú lokalizáciu 

predmetných lokalít v príslušnej mierke (obr.2 – typický pre impaktové publikácie), v práci mi chýba 

aspoň schematická geologická mapa lokalít.  

Kapitola 6 (Experimentální část) predstavuje popis jednotlivých prác počas diplomovej práce, 

vrátane realizovaných terénnych meraní, experimentov a mimoriadne širokej škály analytických 

stanovení minerálnych fáz haldových materiálov. Rozsah analytických prác je podľa môjho názoru 

značne nadštandardný a poukazuje na dobrú organizáciu práce diplomantky a spoluprácu 

s viacerými pracovnými skupinami. Ku metodike práce jedna otázka – vzorky pórových vôd boli po 

odbere resp. pred chemickou analýzou filtrované. Môže sa táto skutočnosť prejaviť nejakým 

spôsobom na stanovených hodnotách sledovaných parametrov, najmä vo vzťahu ku hodnoteniu 

potenciálnej kontaminácie podzemných vôd na lokalitách? 

Výsledky a diskusia sú prezentované v samostatných kapitolách, sú spracované, podobne ako 

celá diplomová práca, prehľadne a sú podporené výpovednými grafmi, tabuľkami a dátovými 
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prílohami. Vlastné výsledky terénneho a experimentálneho výskumu predstavujú komplexný 

mineralogicko-geochemický pohľad na správanie sa arzénu v prostredí dvoch modelových lokalít 

s prítomnými ťažobnými odpadmi. Fakt, že získané dáta boli v plnej miere publikované v prestížnom 

vedeckom časopise Science of the Total Environment, len dokresľujú vysokú kvalitu predkladanej 

diplomovej práce. Celá práca nesie výrazný rukopis školiteľa, tak v rozsahu realizovaných prác ako aj 

v popise a diskusii výsledkov a geochemických interpretácii – niekedy je potom zložité rozlíšiť 

autorský prínos diplomantky.  

Ku práci mám nasledovné otázky: 

- Prejavili sa extrémne vysoké obsahy As v pórových vodách lokality Jedová jáma (∼ 4,6 mg/l) 

aj v blízkom okolí haldového pola? Ak existujú v okolí monitorovacie HG vrty, máte 

informácie, či sa výluhy z haldy prejavujú na kvalite podzemných vôd v dosahu uvedených  

- Akým spôsobom sa podieľa autochtónna biomasa (mikroskopické huby a baktérie) na 

mobilizácii arzénu v prostredí banských háld?  

- Aký spôsob nakladania s hodnotenými odpadmi by ste navrhli na základe získaných 

experimentálnych výsledkov? Je potrebný prípadný aktívny zásah na lokalitách? 

 

Práca je spracovaná na výbornej úrovni, autorka diplomovej práce prezentovala kvalitné 

schopnosti extrahovať informácie z literatúry a spracovať analytické a experimentálne údaje, kladne 

hodnotím aktivitu diplomantky pri realizácii terénnych meraní, spracovania výsledkov terénneho 

prieskumu a vlastných experimentov a pri manažmente ľudských zdrojov. Diplomová práca 

Magdalény Knappovej spĺňa požiadavky kladené na kvalifikačné práce tohto typu. Predloženú 

diplomovú prácu odporúčam komisii prijať na obhajobu a hodnotím ju klasifikačným stupňom 

výborný. 

 

 

 

V Bratislave 24-05-2016 

 

         Ľubomír Jurkovič 

 


