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CELKOVÝ ROZSAH PRÁCE 
Práce má 67 stran, je napsána v anglickém jazyce a doplněna 8 přílohami. Diplomová práce 
je rozdělena na následující kapitoly: Úvod, Nanotechnologie a elementární nanoželezo, 
Chlorované uhlovodíky, Transportní procesy v podzemní vodě, Způsoby sanace chlorovaných 
uhlovodíků, Chemická redukce chlorovaných uhlovodíků, Informace o lokalitě, Předchozí 
práce provedené na lokalitě, Metodika prací, Výsledky, Porovnání aplikací, Diskuze, Závěr a 
doporučení. Práce obsahuje 49 obrázků a 13 tabulek. 
 
REŠERŠNÍ ČÁST 
Rešeršní část obsahuje přehled, základní vlastnosti a zdroje jednotlivých kontaminantů, dále 
vlastnosti nanoželeza, způsob výroby, jeho vliv na životní prostředí a popisuje, k jakým 
reakcím po aplikaci nanoželeza v horninovém prostředí dochází. Dále autorka popisuje 
základní transportní procesy kontaminantů v podzemní vodě a metody obecně používané 
pro sanaci chlorovaných uhlovodíků. 
 
PRAKTICKÁ ČÁST 
Úvodem do praktické části diplomové práce tvoří základní údaje o lokalitě Spolchemie, 
předchozí práce provedené na lokalitě, které úzce souvisí s autorčinou prací bakalářskou a 
metodiky jednotlivých prací, které autorka samostatně vykonala nebo se na nich částečně 
podílela. Jedná se o metodiku odběru vzorků podzemní vody, metodiku aplikací tří odlišných 
sanačních činidel na bázi elementárního železa, stopovacích zkoušek a popis výpočtu stupně 
dehalogenace. 
 
Kapitola 10 prezentuje výsledky prací provedených v rámci diplomové práce. Jedná se o 
výsledky stopovacích zkoušek a jednotlivých pilotních zkoušek tří odlišných nanoželezných 
materiálů, jejichž vyhodnocení se zaměřuje na distribuci železa v horninovém prostředí, 
fyzikálně-chemické parametry, koncentrace kontaminantů a vývoj produktů rozkladu 
přítomných kontaminantů. Konečně je každá aplikace zhodnocena pomocí stupně 
dehalogenace, který v sobě sdružuje průběhy koncentrace kontaminantů a zároveň i 
koncentrace netoxických produktů jejich rozkladu. 
 
Kapitoly 11 a 12 tvoří porovnání tří aplikací materiálů a diskuze výsledků. Autorka zde 
hodnotí míry redukce kontaminace jednotlivými činidly v krátkodobém a dlouhodobém 
horizontu a zároveň se věnuje efektivitě činidel ve vztahu k jednotlivým kontaminantům – 
perchloretylen, trichloretylen, dichloretylen a vinylchlorid. Nejlepších výsledků 
v dlouhodobém horizontu dosáhlo nanoželezo typu NANOFER STAR – 39 %, následované 
nanoželezem NZVI-C3 (26 % redukce) a nejnižší efektivitu vykázalo nanoželezo NANOFER 



STAR ve směsi s karboxymetylcelulósou jakožto látkou zvyšující viskozitu aplikační suspenze 
a tím pádem i stabilitu nanočástic v suspenzi – bohužel tento kombinovaný materiál vykázal 
pouze 8 % redukci chlorovaných uhlovodíků. 
 
ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 
V závěru autorka bilancuje splnění v úvodu vytyčených cílů diplomové práce, shrnuje 
nejdůležitější výsledky provedených prací a přidává doporučení pro zájmové území. Vyjma 
vytyčených cílů zdůrazňuje důležitost použití a interpretace stopovacích zkoušek, pomocí 
kterých lze odlišit dobu ředění podzemní vody aplikační suspenzí od jejího skutečného 
reduktivního potenciálu. Jako důležité hodnotí praktické ověření metody ECO-MIP pro 
vertikální profilování distribuce kontaminace půdního vzduchu chlorovanými etyleny, který 
koreluje s profilem vertikální distribuce kontaminace ClE v podzemní vodě získaným pomocí 
technologie mikročerpadel. Dále autorka shrnuje největší aplikační potenciál materiálu 
NANOFER STAR bez dalších aditiv a důležitost aplikace metodou direct-push do 
nejkontaminovanější zóny horninového prostředí. 
Jako doporučení pro zájmové území autorka správně uvádí doplnění monitorovacích bodů, 
zvýšení počtu aplikačních bodů a použití pro následující aplikace nanoželezo typu NANOFER 
STAR. Doporučuje provedení nové stopovací zkoušky a její detailní monitoring a 
vyhodnocení. 
 
Celkové hodnocení diplomové 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 činidel na parametry 

podzemní vody. Jako velice přínosné hodnotím zejména detailní vyhodnocení výsledků a 

diskutování všech tří aplikovaných materiálů. Autorka vytvořila konzistentní práci, která jí 

otevírá dveře nejen v naší domovině, ale i v zahraničí. Z těchto důvodů navrhuji práci hodnotit 

stupněm výborně. 

 
V Liberci 25. 5. 2018 

Mgr. Vojtěch Stejskal 

 


