
Posudek oponenta na diplomovou práci Michala Kunerta „Hodnocení 

vlivu čistíren odpadních vod na kvalitu vody v recipientu“.  

 

 

 

Předkládaná diplomová práce se zabývá velmi aktuální problematikou – 
zhodnocením vlivu malých ČOV na kvalitu vody v toku. Diplomant při zpracování 
diplomové práce vycházel z  literární rešerše a z výsledků svého monitoringu, 
prováděného pod dobu 1 roku ve 4 ČOV.  

Práce obsahuje 73 stran textu a 6 příloh a je členěna do 6 kapitol. Pro lepší 
přehlednost celé práce by však prospělo systematičtější členění ve smyslu Úvod, 
Současná situace v oblasti čistíren odpadních vod, která by zahrnovala jak legislativní 
předpisy, technologické stupně čistíren odpadních vod a ukazatele kvality a jejich 
stanovení. Ze současné situace by pak vyplynuly Cíle práce, Metodika, kterou těchto cílů 
bylo dosaženo s popisem zájmového území, Výsledky a závěry.  

 
Po stručné úvodní kapitole následuje podrobný přehled platné evropské a české 

legislativy. Tento přehled považuji za dostačující, obsahuje všechny základní právní 
předpisy a jejich popis.  

 
Za důležité považuji v kapitole 2.3.4. stručné zhodnocení vývoje znečištění 

v posledních letech, avšak zcela nesouhlasím s prohlášením, že jakost povrchových vod je 
ovlivňována bodovými zdroji, jako jsou města, vliv města na zhoršování stavu 
povrchových vod se v posledních letech ukazuje přinejmenším jako diskutabilní. Za 
dobře zpracovanou považuji i kapitolu 2.4. „Stav čistíren odpadních vod“ a dále jeho 
posouzení v ČR. Text je doplněn názornými grafy a tabulkami, které informují čtenáře o 
počtu ČOV v ČR a o efektivitě čištění. Rovněž kapitoly 2.5., 2.6. a 2.7 považuji, 
vzhledem k tomu, že nejde o studenta specialistu za přínosnou a odpovídající současnému 
stavu poznání. Celkově lze tedy literární rešerši označit za zdařilou. 

 
Pokud jde o kapitolu 2.8. „Čistírny odpadních vod“ bylo by podle mého názoru 

vhodnější její zařazení do kapitoly 3 Praktická část, nebo lépe do kapitoly Metodiky viz 
předchozí komentář ke struktuře práce. V této kapitole jsou důležité parametry kvality jak 
ČOV tak recipientu uvedeny pouze v tabulkách, ze kterých není patrné, odkud tyto 
hodnoty autor získal, zda od provozovatele, pak by zde bylo třeba mít citace, nebo zda 
tyto hodnoty sám naměřil. Mezi parametry sledované na čistírně Dolní Čermná jsou 
uvedeny: BSK5, CHSKCr, NL, Ncelk, Pcelk, pro ČOV Jablonné nad Orlicí chybí parametr 
CHSKCr, u ČOV Výprachtice pak chybí parametr Ncelk a Pcelk a u ČOV Dolní Dobrouč 
kvalitativní parametry nejsou uvedeny žádné. Proč?  

 
Kapitolu 2.9. „Charakteristika stanovovaných ukazatelů“ bych doporučila zařadit 

do části zabývající se obecně současným stavem problematiky čistíren odpadních vod. 
Pokud jde o kapitolu 3, považuji za vhodné rozvést podrobněji způsob odběru 

vzorků, četnost odběrů a další informace, týkající se provedení práce. Kapitola 3 
neobsahuje prakticky nic, kromě základních metod stanovení chemicko-fyzikálních 
parametrů a popis stanovení průtoků.  

 
Za nejhůře zpracovanou považuji kapitolu 4 – „Výsledky“. Autor shromáždil 



velké množství dat, provedl celou řadu analýz a hodnocení, ale to vše nijak nezúročil. 
Celá kapitola obsahuje tabulky a grafy s výsledky, další tabulky s řadou výsledků jsou 
v přílohách, ale postrádám jakékoli slovní zhodnocení. Zcela chybí srovnání výsledků 
jednotlivých ČOV, tabulky a grafy jsou sice dobře a přehledně zpracovány, ale čtenář si 
musí závěry udělat sám.  

 
Kapitola 4 Diskuze a závěry shrnuje obecně známá fakta, postrádám však vlastní 

názor diplomanta a diskuzi vlastních výsledků se současnými trendy a legislativními 
požadavky a ne pouhé konstatování, že sledované ČOV významně neovlivní kvalitu vody 
v recipientu. 

 
Od 1.1.2010 je jediným způsobem, kterým může vodoprávní úřad stanovovat 

emisní limity vypouštění pro jednotlivé ČOV tzv. kombinovaný přístup. Tento přístup 
diplomant zmiňuje na straně 16. Stejně tak zmiňuje pojmy emisní standard, imisní 
standard, emisní limit a BAT. Mohl by diplomant vysvětlit, co kombinovaný přístup 
znamená a souvisí se zmíněnými standardy a limity? 

 
 
 
 
 
Závěrečné hodnocení: 
Diplomová práce Michala Kunerta je studií o vlivu malých ČOV na kvalitu vody 

v toku. Práce je po formální stránce zpracována pečlivě, hodnotím kladně i grafickou 
úpravu včetně map a fotografií. Provedenou literární rešerši považuji za vyhovující a 
výběr prací za vhodný. Škoda, že stejně pečlivě není diplomová práce zpracována i po 
stránce věcné. Práce obsahuje roční monitoring kvality vody nad i pod sledovanými ČOV 
a je tedy výborným zdrojem informací o kvalitě vody během roku i o ovlivnění toku 
vypouštěnou vodou. Bohužel tyto informace jsou zpracovány pouze ve formě tabulek a 
grafů a zcela chybí slovní vyjádření a posouzení výsledků. Řada tabulek bez komentářů 
působí nepřehledně a čtenář se v množství čísel velmi špatně orientuje. Předkládanou 
diplomovou práci přes uvedené výhrady doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm 
dobře. 

 
 
 
 
 

V Praze, 28.5.2013      Mgr. Gabriela Šťastná, Ph.D. 


