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 Cílem diplomové práce bylo odpovědět na otázku, zda kořenové čistírny odpadních 

vod jsou levnější účinnější než malé balené čistírny.  

Základem práce byla literární rešerše vycházející z 58 zahraničních i českých zdrojů, obsahuje 

základní práce o provozu obou typů čistíren. Uvádí zároveň poznatky o konstrukci čistíren, 

jejich vybavení a  výhodách či nevýhodách  uvedených typů čištění.  

Metodika práce byla stanovena pro potřeby diplomové práce tak, aby bylo možno provést 

relevantní srovnání. Byly tedy vybrány vždy 3 čistírny ve třech velikostních kategoriích  a ty 

byly srovnávány jednak po stránce  investičních a provozních nákladů, jednak po stránce 

účinnosti čištění a možnosti použití pro splaškové odpadní vody.  

Diplomantka všechny provozované čistírna prošla, a základní údaje o provozu a 

ekonomických ukazatelích získala od provozovatelů. Další část údajů je čerpáno z provozních 

řádů ČOV.  

Kromě toho, diplomantka provedla telefonický průzkum v 75 obcích, které provozují nebo 

provozovaly KČOV.  Cílem bylo zjistit provozní problémy a výhody a nevýhody 

provozované čistírny.  

Kromě tohoto typu průzkumů  odebrala diplomantka ve dvou ČOV vzorky vody a 

analyzovala ji v laboratoři ÚŽP. Stanovovány byly parametry, které se v ČOV běžně neměří.  

Posledním, doplňujícím kriteriem pro hodnocení obou typů čistíren, byl odběr vzorků  

Vody na přítoku do ČOV a na odtoku a odběr vzorků sedimentů v případě KČOV, a kalů 

v případě malých biologických ČOV.  

Získané výsledky byly zpracovány pro každou ČOV a provedeno srovnání. V rozsáhlé diskusi 

se autorka věnuje srovnání ekonomických nákladů, účinnosti čištění, odstraňování těžkých 

kovů a porovnání výhod a nevýhod obou typů čistíren. Z velmi zajímavé pokládám hodnocení 

vyrovnání celkových nákladů pro stření a velké čistírna obou typů.  

Závěr práce je formulován jasně a konstatuje logický výstup – žádné výsledky ani údaje není 

možno zobecnit, bez znalostí místních podmínek.  

Celá práce působí velmi dobrým dojmem, je psána přehledně a čtivě, bez chyb a překlepů. 

Práce je doplněna barevnými fotografiemi, dokumentujícími  stav jednotlivých ČOV.  Jedním 

z mála nedostatků práce je  v tabulce 63 na str. 75, kde chybí jednotky u všech uvedených 

ukazatelů.  



Práci  jsem s autorkou průběžně konsultovala a sledovala,  nemám tedy žádné další 

připomínky.  

 

Závěr: 

Diplomová práce Kristýny Dudíkové je zpracována pečlivě jak po stránce věcné, tak po 

stránce formální.  

Diplomantka  prokázala  výbornou orientaci v problematice a  zároveň vynikající schopnost 

pracovat v terénu a samostatně řešit často složité provozní situace. Ze získaných dat vyvodila 

jasné a správné závěry . Vzhledem k tomu, že diplomová práce splňuje veškeré předpoklady 

na diplomovou práci kladené, doporučuji jí  k obhajobě.  

 

 V Praze 3. 9. 2010     Ing. Libuše Benešová, CSc 

 

 

 
 
 


