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Predložená diplomová práce Silvie Popkové je zamerena na velice aktuální téma, a to

na sledování záteže životního prostredí zpusobené nekdejší težbou uranu s využitím dnes

nejmodernejší techniky anorganické analýzy, hmotnostní spektrometrie s ionizací v indukcne

vázaném plazmatu a pruletovým analyzátorem s ortogonálním urychlováním iontu.

Cílem práce bylo práve sledování staré záteže po težbe uranu v lokalite Licomerice.

K tomuto sledování byly vytipovány vodní zdroje (povrchové i podzemní), které mohly

stanovením uranu ve vode prokázat, zda sanacní opatrení provádená státním podnikem

DIAMO, jsou úcinná.

Úvodní teoretická cást spojená s cástí rešeršní pojednává o chemických, fyzikálních a

toxikologických vlastnostech uranu, o jeho výskytu, težbe a zpracování i o ekologických

aspektech težby. Fundovane je popsána konkrétní lokalita okolí Licomeric, odbery a úprava

vzorku je zpracována na kvalitní úrovni. Duležitá je i cást venovaná související legislative,

konkrétne prípustným emisním a imisním limitum, jak obecne pro životní prostredí, tak

zejména pro vody. Nejrozsáhlejší cást práce se zabývá metodami stanovení uranu, predevším

technikou hmotnostní spektrometrie se zvláštním zretelem na stanovení uranu ve složkách

vodního ekosystému.

V pomerne strucné experimentální cásti jsou popsány použité prístroje pro stanovení

uranu, tedy hmotnostní spektrometr o-TOF-ICP-MS, mikrovlnný mineralizátor a zarízení pro

podvarovou destilaci a použité chemikálie.

Ve výsledkové cásti je obsáhle (na 15 stranách) popisován odber vzorku, vcetne

odberových map a odberových protokolu, podstatne méne prostoru je pak venováno

konkrétnímu stanovení a problémum souvisejících s technikou ICP-MS. V tabulce VII jsou

uvedeny pouze nalezené koncentrace uranu, bez velikosti nejistot a dalších analytických

parametru. V záveru práce jsou diskutovány snižující se koncentrace uranu ve vzorcích

dulních vod a je konstatováno, že rekultivace a sanacní opatrení v bývalém uranovém dole ve

zkoumané lokalite jsou úcinná, nicméne je zde doporucen další monitoring ve složkách

vodního ekosystému Sýkorova rybníku, který je užíván k chovným a rekreacním úcelum.

Velmi dobre je zpracována príloha této práce.

Práce obsahuje minimum formálních chyb, více jich je pouze v cásti 6 Použitá

literatura.



K práci mám následující pripomínky, resp. dotazy:

1. Z údaju v práci uvedených vyplývá, že obsah uranu je v Ceské republice legislativne

upraven pouze pro povrchové vody, nikoliv pro vody pitné. Opravdu neexistuje

legislativa pro pitné vody v rámci Evropské unie?

2. V literární cásti je citována rada analytických metod vhodných pro stanovení uranu,

chybí ovšem porovnání možností jejich použití a omezení plynoucí z použití

jednotlivých metod.

3. Práce popisuje stanovení uranu v nekolika lokalitách. Lze dát do souvislosti tyto

informace s radioaktivitou analyzovaných vod?

Predložená práce splnila požadavky kladené na diplomovou práci, proto ji doporucuji

k obhajobe a hodnotím známkou

Výborne - minus
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