
Posudek školitele na diplomovou práci Radima Paříka „Optimalizace úpravy vody 

s dvoustupňovou separací suspenze“. 

 

Předkládaná diplomová práce byla vypracována jako audit technologie tvorby a separace 

suspenze na úpravně vody U svaté trojice v Kutné Hoře. Tento „hlavní“ cíl práce autor 

specifikuje dílčími cíli, které jsou: optimalizace reakčních podmínek a jejich srovnání 

s provozem, posouzení jednotlivých technologických stupňů úpravny (destabilizace, 

agregace, sedimentace, písková filtrace) a návrh opatření na zefektivnění procesu úpravy. 

Základním motivem pro zadání této diplomové práce bylo srovnání současného stavu 

vědeckého poznání v oblasti tvorby a separace suspenze s realitou na úpravnách vody, 

posouzení možností intenzifikace současného stavu a v neposlední řadě, seznámení se 

(z pohledu diplomanta) s jednotlivými technologickými kroky úpravy vody. S ohledem na 

tuto skutečnost považuji hypotézy a cíle práce, tak jak jsou uvedeny v jejím úvodu za příliš 

stručné. Postrádám především hlubší zamyšlení nad motivem práce. Takto koncipovaná DP je 

v dobrém slova smyslu „pouze“ technologickým auditem. První dva cíle, které autor definuje 

v úvodu, jsou splněny bezezbytku. Zpracování třetího cíle „návrhu opatření pro zefektivnění 

procesu úpravy“ však v práci do značné míry postrádám. Je pravdou, že v kapitole 7. Závěr 

jsou uvedeny čtyři body, které popisují slabiny stávající technologie úpravy vody, nicméně 

tyto body zdaleka nenaplňují záměr deklarovaného cíle práce. Považuji za velkou škodu, že se 

diplomant neodvážil hlubšího zamyšlení nad zlepšením současného stavu technologie, které 

mělo vyústit ve výše uvedený záměr posouzení reality provozu s vědeckým poznáním. Této 

skutečnosti odpovídá i poněkud „plochá“ literární rešerše, která má charakter spíše přehledu 

procesů uplatňujících se při tvorbě a separaci suspenze, než jejich kritické posouzení z více 

úhlů pohledu. Typickým příkladem jsou kapitoly „Růst a rozbíjení částic“ a „Míchání“, které 

jsou zpracovány; a to přesto, že se z pohledu zaměření práce jedná o stěžejní pasáže; velmi 

stručně a s malou základnou citované literatury - k oběma tématům lze najít stovky literárních 

odkazů.  

Na druhou stranu je třeba konstatovat, že diplomová práce je zpracována standardním 

způsobem. Myšlenkově se jedná o logicky členěné ucelené dílo přinášející dobrou představu 

o technologii úpravy vody na studované úpravně. Zpracování diplomové práce předcházelo 

nemalé pracovní úsilí a stovky hodin strávených v provozu úpravny a v laboratoři. Pracovní 

nasazení Radima Paříka bylo příkladné a vynaložené úsilí koresponduje s obsahem práce.  

Přestože je třeba konstatovat, že se diplomant dopustil určitých nepřesností, překlepů, či 

stylistických neobratností, jedná se o velmi dobrou diplomovou práci odpovídající 

standardům požadovaným pro podobný typ studentských prací. Práci doporučuji komisi k 

přijetí a hodnotím ji známkou velmi dobře. 
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