
Oponentský posudek na bakalářskou práci Krystýny Dudikové „Posouzení účinnosti čištění
odpadních vod v kořenových čistírnách odpadních vod".

Předkládaná bakalářská práce je vypracována na 39 stranách včetně obrazové přílohy,
text je doplněn 5 obrázky a jednou tabulkou. Práce je členěna do 10 kapitol, ve kterých je
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uvedeno 20 citací - z toho 6 zahraničních a 2 odkazy na intemetové stánky.

Práce přestavuje literámí rešerši dosavadních výsledků z již existujících kořenových
čistíren. Detailně j sou popsány technické parametry čistíren včetně rozdělení dle použité
vegetace, dále je zhodnocena účimost odbouávání jednotlivých složek znečištění -  tj .
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odstraněným zatížením j ednotlivých komponent (korelačním koeficientem). V závěru autorka
objektivně shrnuje jak pozitivní tak negativní stránky provozu KČOV, sama zastává názor, že
pokud jsou kořenové čistímy dobře navrženy a provozovány, mohou být vhodnou
altemativou čistění odpadních vod.

K obsahu práce mám jednu věcnou připomínku. V kapitole Průběh čištění je příliš
mnoho místa je věnováno technickým parametrům a výběru vhodné vegetace -coŽ
nepochybně důležité je, ale o vlastním průběhu čistění -tj. biogeochemických procesech, jenž
jsou vlastně principem KČOV, zde není zmínka vůbec nebo jen velmi okrajově. Těmto
obecným procesům měla být věnována samostatná kapitola.

Práci bych vytkla několik drobných fomiálních nedostatků - např. foma citací v textu,
chybné číslování obrázků, překlepy. Rovněž některé fomulace vět nejsou nejšťastnější, místy
je text nesrozumitelný:

v odstavci o vodním hyacintu píšete, Že lze o něj pečovat dvěma zp.- pravidelným
sklízením biomasy a odstraňováním minerálního a organického znečištění. . .prosím o
vysvětlení.
souvislá vrstva okřehku brání rozvoji fýtoplanktonu, coŽ následně snižuje také
koncentraci nerozpuštěných látek -jak to fúnguje?
obrázek 2 (resp3), zobrazuje výsledky odbourávání org.vlátek vyjádřených v hodnotách
BSK5; v jeho popisu uvádíte: Odstraňování BSK5 na KCOV ...- zkuste se zamyslet, co
by se stalo, kdybyste skutečně „odstranila" BSK5 ?

Uvedené připomínky nej sou zásadní povahy a bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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