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OPONETSKÝ POSUDEK 
NA DISERTAČNÍ PRÁCI ZPRACOVANOU NA ÚSTAVU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PřF UK V PRAZE 

 

Mgr. Petra Hnaťuková 

 

DISTRIBUCE TĚŽKÝCH KOVŮ V PROSTŘEDÍ DROBNÝCH 

URBANIZOVANÝCH TOKŮ 

 
 Předložená disertační práce se zabývá vysoce aktuální problematikou, která odráží 

současné problémy ve vodním hospodářství měst  a současně přihlíží k požadavkům platné 

Evropské legislativy, zejména k Rámcové směrnici o vodě (2000/60/ES), na minimalizaci 

negativních vlivů na vodní prostředí a identifikaci negativních antropogenních vlivů . 

Práce obsahuje 138 stran textu, 7 mapových příloh a 3 strany tabulkových a 

obrázkových příloh.  V textové části je uvedeno 20 tabulek a 34 obrázků. V práci je citováno 

105 titulů literatury. 

 Disertační práce je přehledně a logicky členěna  a vyznačuje se úpravou na vysoké 

úrovni. 

 Předkládaná disertační práce je členěna do 11 základních kapitol, které jsou dále 

členěny do řady podkapitol. Úvod představuje stručný, ale výstižný úvod do problematiky 

těžkých kovů v urbanizovaných oblastech. Druhá kapitola, jasně definuje cíle disertační práce, 

které lze označit za velmi aktuální a ambiciózní. Rešeršní část práce je rozdělena do dvou 

kapitol. První kapitola věnovaná rešerši je pojmenovaná jako literární rešerše a  podrobně se 

věnuje problematice kovů ve vodním prostředí, jejich mobilitě  a faktorům, které mobilitu 

ovlivňují, kontaminaci vodního prostředí těžkými kovy a v neposlední řadě se věnuje i 

legislativním nástrojům, které problematiku těžkých kovů ve vodním prostředí řeší.  

Kapitola literární rešerše je následována kapitolou, zabývající se popisem zájmového území. 

V této kapitole, autorka dokázala velkou schopnost získat informace z různých zdrojů, zejména 

z organizací zabývajících se správou vodních toků a správou systému odvodnění. Autorce se 

podařilo získat data, která jsou velmi těžko dostupná. Nejen, že autorka získala obdivuhodné 

množství informací týkajících se systému městského odvodnění a zdrojů znečištění, ale 

všechny informace logicky utřídila a v dalších částech práce získané informace vhodně 

aplikovala na vlastní výsledky. Za vyzdvihnutí v této kapitole také stojí zdařilý pokus autorky 

určit hodnoty geochemického pozadí těžkých kovů v urbanizovaných tocích. Problematika 

určení geochemického pozadí v urbanizovaných tocích, které jsou tak jako v případě pražských 

toků ovlivňovány antropogenní činností po dlouhá století, se jeví jako zásadní pro určení míry 



 

ovlivnění. Autorka vědomá si faktu dlouhodobé zátěže sledovaných toků a nemožnosti určení 

reálného geochemického pozadí pro sledované toky, zvolila přístup, který se jeví jako velmi 

logický. Na základě literární rešerše a studia mapových podkladů zvolila, jako geochemické 

pozadí hodnoty, které se běžně vyskytují v horninách a půdách stejného typu, jaký je 

v zájmovém území. Ze získaných hodnot jasně odvodila, že vliv geologického podloží na 

úroveň kontaminace sedimentů je v zájmových povodích minimální.  

Pátá kapitola je věnována literární rešerši používaných metod. Kapitola je uceleným přehledem 

o metodách používaných k předúpravě vzorků, jejich rozkladu, speciační analýze a konečně i 

vlastní instrumentální analýze. Za vyzdvižení stojí skutečnost, že autorka provedla průřez 

vývojem této problematiky a vedle nejnovějších prací, cituje i práce staršího data, které jsou 

stěžejními díly v oblasti stanovování obsahu těžkých kovů. Značný přínos práce je možné vidět 

v porovnání různých metod sekvenční extrakce. 

Na rešerši používaných metod plynule navazuje vlastní metodika práce. Kapitola  metodika 

práce je logicky členěna, vedle metod zpracování a analýzy vzorků, je velká část věnována i 

způsobům hodnocení rizika a mobility těžkých kovů a statistickému hodnocení. Pro hodnocení 

rizika a mobility těžkých kovů autorka zvolila velmi vhodné metody, tak aby skutečně správně 

vyhodnotila možné ekologické riziko spojené s přítomností těžkých kovů v sedimentech 

urbanizovaných toků. Značný důraz autorka položila i na statistické zpracování získaných 

výsledků a v metodické části jasně identifikuje všechny použité metody statistického 

hodnocení. 

Kapitola výsledky, má opět logickou strukturu. Je nutné autorku pochválit, že tuto kapitolu 

nezahltila bezmyšlenkovitě množstvím výsledků, ale volila takové množství výsledků, na 

kterých může jasně demonstrovat splnění svých cílů a vyslovit všechny získané závěry.  Část 

výsledků umístila autorka do přílohy, což velmi prospělo struktuře a logické návaznosti práce.  

Autorka velmi zdařile vyhodnotila rizika spojená s přítomností těžkých kovů v sedimentech a 

jejich mobilitu a presentuje je velmi srozumitelnou grafickou formou. Statistické hodnocení 

výsledků je také velmi zdařilé a jistě přináší řadu nových otázek, které mohou být námětem 

budoucí práce autorky.   

V kapitole diskuze autorka diskutuje své výsledky nejen s údaji získanými z Informačního 

servisu o životním prostředí, ale srovnává je i s jinými pracemi provedenými na sledovaných 

tocích nebo zabývajících se podobnou problematikou. 

V kapitole závěr autorka shrnuje výsledky práce ve vztahu k vytyčeným cílům. Všechny 

vytyčené cíle byly splněny. Škoda je, že autorka nevěnovala trošku více pozornosti širšímu 

popisu důsledků získaných informací o těžkých kovech a jejich geochemické speciaci a 

mobilitě na vodní ekosystémy urbanizovaných toků.   Chvály hodnou částí závěru je i 

doporučení pro budoucí výzkum v oblasti problematiky těžkých kovů v tocích ovlivněných 

městským odvodněním. 

 



 

Kvalitu práce nijak nesnižují překlepy,  které se v práci vyskytují. 

 

K předložené disertační práci mám následující připomínky a dotazy: 

Str. 11 –Autorka zavádí nový pojem, biotika a vodní biotika. Mohla by vysvětlit jak se tento 

termín liší od termínu biota a proč nepoužila běžně užívaný pojem? 

Str.25 –Autorka vyjmenovává různé zdroje těžkých kovů, ale opomněla zdroj, který se 

vzhledem k zaměření její práce jeví jako zásadní, a to povrchový splach z urbanizovaných 

území 

Str. 26 – Autorka uvádí pojem BCR extrakce, který vysvětluje až v kapitole Sekvenční 

extrakce začínající na straně 52. 

Str. 50 – kapitola Speciační analýza – bod 1) autorka uvádí: „Příkladem prvního postupu je 

použití anodické rozpouštěcí voltametrie (ASV) pro stanovení ASV –labilní frakce 

kovů…….“. Věta nedává příliš smysl, pokud druhé ASV neznamená něco jiného (v tom 

případě by to měla autorka vysvětlit). Nebo došlo k překlepu a má tam být AVS (acid volatile 

sulfides)? 

Str. 73 – Postrádám zde citace odvolávající se na použité metodiky pro chemická stanovení 

ukazatelů kvality vody a stanovení použitá pro určení fyzikálně chemických vlastností 

sedimentu. 

Str. 92 a 93 –pro snazší orientaci čtenáře by bylo lepší uvádět získané výsledky a vlastní 

výsledky ve stejných jednotkách  

Str. 97 – tabulka 7.8 -chybí jednotky udávající koncentrace těžkých kovů v sedimentech  

Str.116 – v diskuzi výsledků autorka uvádí: „V podélném profilu Botiče a Rokytky nebyl 

prokázán negativní vliv zaústění městského odvodnění na kvalitu vody.“ Domnívám se, že by 

bylo vhodné zde zmínit i skutečnost, že během dešťových událostí dochází k zhoršení kvality 

vody, ale tento stav je akutním problémem, který odezní po určité době po ukončení deště. 

Stav akutního ohrožení nemohla autorka zvoleným způsobem odběru vzorků zachytit a nebylo, 

to ani cílem práce. Z těchto důvodů se domnívám, že by bylo vhodné do tvrzení o 

neprokázaném negativním vlivu městského odvodnění přidat slovíčko chronické, tak aby 

nedošlo k nesprávnému pochopení a interpretaci výsledků.   

V případě zvyšujících se hodnot vodivosti a  koncentrace chloridů v podélném profilu Rokytky 

a Botiče byl prokázán nárůst, ale vzhledem k tomu, že stejný nárůst autorka zaznamenala i na 

Kunratickém potoce, neuvažuje o negativním vlivu městského odvodnění. V případě obou 

těchto ukazatelů je třeba si uvědomit, že do toků vstupují zejména s dešťovou vodou nebo 

vodou z tání sněhu, tzn. povrchovým splachem, bez rozdílu zda se jedná o jednotnou nebo 

dešťovou kanalizací (obojí patří do systému městského odvodnění). Takže není zcela správně 

usuzováno na neprokázaný negativní vliv městského odvodnění. Bylo by možné hovořit o 

neprokázaném vlivu jednotné kanalizace, ale o neprokázaném vlivu městského odvodnění bych 

si dovolila pochybovat. 



 

Str. 117 – autorka používá termín zaústění odlehčovací výústě kanalizace, v technické praxi se 

většinou používá zaústění odlehčovací stoky z odlehčovací komory, nebo zaústění odlehčovací 

komory, ale termín odlehčovací výúsť se nepoužívá. Tento termín nevhodně kombinuje 

některé běžně užívané termíny. 

Str. 117 -autorka uvádí: „Koncentrace pěti kovů v sedimentech Kunratického potoka 

nevykazují v podélném profilu zřejmý trend, což patrně souvisí s absencí vlivu městského 

odvodnění.“ přitom na  straně  37 uvádí, že do toku ústí přibližně šedesát běžných dešťových 

výpustí.  V zájmovém úseku toku se neuplatňuje vliv přepadů z odlehčovacích komor jednotné 

kanalizace, ale uplatňuje se zde vliv dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace patří do systému 

městského odvodnění, proto by si měla autorka dát pozor a neoznačovat Kunratický potok jako 

neovlivněný městským odvodněním. Tento problém se opakuje i v kapitole Závěr. 

Str. 120- autorka zavádí nový pojem Element pollution index (EPI), který však není vysvětlen 

 

 I přes uvedené připomínky je předložená disertační práce vypracována na velmi vysoké 

úrovni a řeší velmi aktuální problematiku. Autorka splnila vytčené cíle a výrazně přispěla 

k poznání problematiky těžkých kovů a jejich osudu v urbanizovaných tocích. 

 

Disertační práce vyhovuje podmínkám stanoveným pro vypracování disertačních prací 

a je po stránce formální i obsahové vypracována na úrovni svědčící o tom, že doktorandka  je 

schopna samostatné vědecké práce a má vynikající přehled o řešené problematice. 

 Doporučuji proto předloženou práci přijmout k obhajobě. 

 

 

  

V Praze 1.6.2007 

       Doc. RNDr. Dana Komínková, Ph.D. 

 


