
Oponentský posudek na diplomovou práci:
Jan Truhlář _ Havarijní znečištění podzemních vod těžkými kovy

Diplomová práce Jana Truh|áře obsahuje 70 stran textu včetně tabulek a gral'ů a dále 4
mapor'é a 4 tabulkové přílohy.

T.eoretická část práce se zabývá charakteristikou těŽkých kovů jako specifických
kontaminantů vodrrího a horninového prostředí. podrobněji se potom zabýváchromem a.ielio
v|asttrostmi. Druhá část literární rešerše popisuje poměrně široce a přehledně in-situ sanační
technologie a to jak chemické tak biologické včetně citací zahraniční |iteratur'v popisuiící
vhoclnost a rozsah jejich pouŽití.

Praktická část c1iplomové se zabývá posouzením dopadu havariIního úniku clrromu
v areálu závodu Lucas Autobrzdy S.r.o. na podzemní a povrchové vody a pilotní zkouškor-t
Sanace metodou in-situ chemické redukce. Jinými s1ovy se práce zabývá praktickýrrt ovět'enítl-t
vhodnosti a technické aplikovatelnosti vybrané sanační techrrologie a pomocí monitoringr-r
podzemních a povrchových vod hodnotí rozsah dopadu havárie na danou lokalitu včetnč
blízkého toku Rýnovické Nisy. Praktické zaměření této práce rra řešení konkrétní havarijní
kontaminace se nri ieví jako přínosné i vzhledem k ve|ikému rozsahu a moŽným dopadům
této lravárie" která nemá tra území CR obdoby. Práce je psána srozumitelně. čtivě a až' na
několik překlepů gramaticky správně.

K práci nránr následLrjící fbrmální připomírrky:
l) Kapitola 3. (str.9) Havarijní únik ve firmě Lucas Autobrzdy s.r.o.. která obsahuje popis

lrar,árie a popis zájmového území, by měla dle mého názoru následovat aŽ za teoretickoLr
částí práce popistrjící těŽké kovy a sanační techlrologie.

2) V práci ne.isott sjednoceny jednotky koncentrací. vyskytu"ie se mg/l i nrg.l -1 (a to bez
lrorního indexu) (např. str' 19).

3) U věty' (str.l9) ".Mořská voda obsahuje chrómu průměrně asi 0.05....není uveclena
.f ednotka.

1) Hodnoty fyzikálně-clreniických parametrů podzen'rní vody z fáze úvoclního vzorkovátlí v
tabulce č.3 (str.40).isou uvedeny zce|abez jednotek.

Následui í připonrírrky Í-aktické:
1) Kapitola 4. . TěŽké kovy jako specifické kontaminantv o rozsahu 5 strarr (str.13-1]) jc

celá citací jedrroho internetového zdroje (http://www.vscht.czluclrop/CDnrartinl3-
kontanrinantyl4-1.htrnl). Nešlo vdobě existence snadno dostupných elektronických
katalogů na|ézt v knihovnách více ."serióznější.. literatury?

2) Nemohu souhlasit s některými výroky kapitoly 4. - .IěŽké kovy jako specifické
kontaminanty:
l. .^Každá zemina vykazuje určitou sorpční kapacitu, která je v přirozeném.
nekontaminovaném stavu nasycena zejména vápníkem a hořčíkem... Co rnyslí autor
přirozeným stavem? V půdním prostředí je sorpční výměnný systém nasvcen celou řador-r
kationů (ze.iména Na, K' Al a dalšími ) a to především vzávislosti na matečrrí hornině a
mnoŽství a druhu Živin.
2, ..V okamŽiku. kdy se ovšem pH podzemní vody srriŽuje, začnou se přítomné kor,,,.'
rozpor-rštět zhtuba v následujícím pořadí Kovy se rozpouštět nemohou. nebot. se
.iedná o prvky' mohou se však mobilizovat či desorbovat. Rozpouštět se nlůŽe vlivenl
poklestr pI{ sorbent" na který .jsou kovy různými mechanism7, vázány (např. karbonát.v
s koprecipitovanými kovy).

3) Příloha č,1 - Mapa lokalizace zá.imového uzenlíje uvedena bez orientace mapy. měřítka a
legendy. Z ÍéÍo mapy není ani patrné o jaké město se jedná a co vyjadř.uje mrrcllroúlrelník a



šipka Lrprostř.ed rnapy. Dále na Žádné z uvedených map není zřetelně vyznačen a popsárl
tok Rýnovické Nisy' ieiíŽ kontaminace byla posuzována.

1) I}ývá zr,ykem uvést v nietodice typ přístroje pro stopovou analýzu a detekční liInitv
stanovení. V metodice .ie uvedeno pouze, Že se iednalo o stanoliení metoclou atonrové
ernisní spektrometrie s indtrkčně vázaným p|azmaÍen1 v akreditované laboratoři firrrry
Ecochem a.s.

5) Pročjsou na grafech pod názvem obr. č.6 a obr.č'7 některé body spojené a některé ne?6) Proč rrení uvedena alespoň stručná metodika pro stanoveni i-vzitalně - chemických
parametrů vod1, ("foC. koncentrace osmi dalších TK, aniontťl' kátionů......1. které h"vly
měřen'v při ťrvodnínr vzorkování ave ťázl odčerpání a.isou v práci dále diskutovan'v: .ťiÁ
spíŠe. zúlčastnil-li se diplomant osobně měření některých z nicil,.jak uvádí.

7) Mohl by diplomant vysvětlit pojem ze str.39 difenylkarbazidovy test kontaminace
kanalizace?

8) Vzlrledem k tonru. Že se práce nazýváHavarijní znečištění poclzemních vocJ těŽkými kovy.
nerněla být věnována větší pozornost i ostatním těŽkým kovům? Naměřená koncentraie
Cd při úvodním vzorkování vpodzemní vodě zvrtu HS3 byla 10 mg/l. [J ostatních vrtů
jsott koncentrace Cd zanedbatelné nebo mnohonásobně menŠí ivrt HV23 - 0.22 nrg/l).
.iaký je pravděpodobný zdroj velmi vysoké koncentrace kadmia Ve Vrtu HS3?

PosIední 3 doÍa4t bych prosila zodpovědět diplomantem při obha.1obě.

7,ávěr:
Přes uvedené nedostatky splňuje tato práce poŽadavky kladené na ntagisterskolt

diplomovou práci. Diploniant prokáza| schopnost pracovat Se zahraniční lÍteraturort a
z naměřetrých dat vyvodil jednoznačné závěry uŽitečné pro clalší sanaci kontaminované
lokality. Proto doporučuji diplomovou práci Jana'fruhláře k obhaiobě.

Mgr. Petra Hnat.uková. oponent


