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Optimalizace úpravy vody s dvoustupňovou separací suspenze 
 

kriterium zdůvodnění  známka 

Typ, cíle a název 

DP 

Typ práce: empiricko-technická studie. 

Cíle práce korespondují se zvoleným typem práce. Cíle jsou formulovány jasně, 

bylo by ovšem vhodnější jim udělit stejnou úroveň důležitosti. V práci je 

stanoven cíl „hlavní“ a cíle „další“; dle mého názoru by však práce bez „dalších“ 

cílů ztratila význam a hodnotu, a není proto na místě je upozaďovat. 

Název je zvolen vhodně a odpovídá obsahu práce. 

1,5 

Vlastní přínos a 

náročnost 

Práce je myšlenkově přiměřený, časově náročnější projekt. Hlavním přínosem je 

možnost uplatnění/použití výsledků v praxi. Jedná se v podstatě o technologický 

audit provozu úpravny vody a návrh optimalizace provozu za účelem zvýšení 

účinnosti úpravy a snížení nákladů. Pro komplexní použití v tomto smyslu však 

ještě chybí další údaje. 

2 

Otázky a 

hypotézy 

V krátkém úvodu je velmi stručně nastíněna základní myšlenka vedoucí ke 

zpracování tématu. Širší rozvedení problému by bylo na místě. Cíle práce nejsou 

nijak dále rozvedeny.  

2 

Design metody a 

data 

 

V rámci uvedených cílů práce jsou použité metody měření vhodné a množství 

naměřených dat je adekvátní. Navíc by autor mohl uvést hodnoty středních 

gradientů rychlosti a doby zdržení v jednotlivých segmentech technologie 

úpravny. Nad rámec cílů by bylo jistě zajímavé se zaměřit na střední gradienty 

rychlosti používané v provozu úpravny a jejich vliv na charakter agregátů (MA, 

MI, PR), a tedy účinnost jejich odstranění. Sběr dat by byl ovšem přirozeně 

časově i technicky mnohem náročnější. Také by bylo vhodné konkretizovat 

úspory dosažené zavedením navržených podmínek. Ještě mám připomínku 

k výpočtu separačních účinností sedimentace a filtrace: pro získání více 

vypovídajících hodnot se jeví lepší vztáhnout koncentraci hodnoceného 

parametru na konci separačního stupně ke koncentraci na začátku separačního 

stupně a nikoli k počáteční koncentraci  c0.  

1,5 

Zpracování dat 
 

Autor uvádí aritmetické průměry a směrodatné odchylky naměřených veličin a 

chyby stanovení jednotlivých parametrů. Charakter dat v diplomové práci 

neumožňuje provedení další statistické analýzy. 

1 

Presentace dat  Presentace dat je srozumitelná, tabulky a grafy jsou přehledné. 1 

Interpretace dat Dobrá, srozumitelná. Výsledky jsou konfrontovány s dostupnou literaturou. 

Vlastní zdůvodnění jsou logická. 
1 

Literatura 
 

Literární rešerše je průměrná, pro účely diplomové práce však dostačující. Práce 

obsahuje 46 literárních zdrojů: 24 zahraničních recenzovaných časopisů (WoS), 2 

domácí časopisy, 2 diplomové práce, 9 zahraničních monografií, 4 domácí 

monografie, 1 domácí konferenční příspěvek, 1 vyhlášku, 2 metodické informace 

a 1 online zdroj. Očekávané množství zdrojů je 50-60 s převahou recenzovaných, 

mezinárodně respektovaných. 

2 

Logika textu a 

formální úprava 
 

Práce je rozvržena logicky a srozumitelně, text je formulován s použitím 

vyhovujícího odborného stylu, stylisticky nevhodné větné konstrukce se 

vyskytují v minimální míře. Porozumění je v několika případech znesnadněno 

překlepy; např. v abstraktu měl autor na mysli jistě fakt, že účinnost odstranění 

„Al“ byla 99% a nikoli „DOC“, jak uvádí; dále na obr. 23 a 24 má být patrně na 

ose x uvedena „vápenná voda“ a nikoli „kyselina sírová“; v tab. 8 má být patrně 

druhý sledovaný filtr označen“F6“, nikoli „F2“. Plynulost textu je lehce narušena 

občasnými drobnými typografickými chybami. Mám však velké výhrady 

k abstraktu; je nepřehledný, zmatený, informace nenásledují logicky za sebou, 

z velké části se jedná o výčet hodnot, chybí propojení, smysl uniká. 

1,5 

výsledná 

známka 

 

Předložená diplomová práce je v nejlepším slova smyslu standardní projekt, který 

se nijak výrazně nevymyká tematicky, myšlenkově ani provedením, a proto ho 

klasifikuji známkou velmi dobře. Autor prokázal schopnost samostatně zpracovat 

dané téma, naplánovat a provést experimenty a data náležitě interpretovat.  Práci 

jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
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