
Oponentský posudek na diplomovou práci Moniky Filipenské 

„Využití polymerů při úpravě pitné vody“ 

 

Předložená bakalářská práce je literární rešerší na téma využití organických polymerů jako 

(pomocných) koagulačních činidel, čerpající z padesáti literárních zdrojů, z nichž naprostá většina 

pochází z recenzovaných zahraničních časopisů. Práce je poměrně přehledně členěna. Na začátku 

přibližuje proces koagulace a nečistoty odstraňované koagulací, dále se věnuje koagulantům – 

kovovým, předhydrolyzovaným kovovým, organickým polymerům a složeným anorganicko-

organickým polymerům - a jejich výhodám i rizikům při úpravě pitné vody. Další významnou část tvoří 

zhodnocení vlivu koagulantů na lidské zdraví. Z formální a jazykové stránky nelze práci prakticky nic 

vytknout. Jedinou výtkou formálního charakteru je, že latinské názvy rostlin by měly být psány 

kurzívou. Rešerše je vcelku kvalitně provedena, za zdařilou považuji zejména část o vlivu koagulantů 

na lidské zdraví. 

Připomínky k obsahové stránce práce: 

1) Cíl práce je mírně zavádějící. Je v něm řečeno, že „Práce by měla být rešerší o použití polymerů při 

úpravě pitné vody v jednostupňové úpravně.“ Vliv polymerů na jednostupňovou separaci, tzn. filtraci, 

není ale v práci vůbec rozpracován. Kdyby byl, autorka by pravděpodobně došla k závěru, že použití 

polymerů pro separaci pouhou filtrací není vhodné, protože, jak se praví v kapitole „3.3.3. Organické 

polymery“ „Přidáním vhodného polymeru k anorganickému koagulantu se může výrazně zlepšit 

účinnost odstranění nečistot, protože se vytváří větší a hustší vločky s lepšími sedimentačními 

vlastnostmi.“ Je pravdou, že vločky tvořené pomocí organických polymerů snáze podléhají 

sedimentaci, ale v případě jednostupňové separace budou problematické, protože budou zanášet 

pouze svrchní vrstvu filtrů a výrazně snižovat délku filtračních cyklů.  

2) Kapitola „3.2. Koagulačně-flokulační proces“ je příliš stručná a neúplná. Vytváří dojem, že autorka 

nemá ucelený přehled o procesu koagulace-flokulace. Kapitola obsahuje řadu nepřesností – např. 

říká, že „Koagulace je proces, při kterém dochází k potlačení elektrické dvojvrstvy koloidních látek 

(tzv. nábojová neutralizace). To následně umožňuje flokulaci, tedy spojení jednotlivých částic ve větší 

celky.“ Mechanismus potlačení elektrické dvojvrstvy se sice při koagulaci (destabilizaci) uplatňuje, ale 

zpravidla není hlavním mechanismem koagulace. V kapitole nejsou zmíněny další, významnější 

mechanismy koagulace jako adsorpce a nábojová neutralizace, destabilizace polymery (bridging), a 

také zachycování částic nečistot ve sraženině, tzv. enmeshment. Tyto mechanismy jsou sice 

zmiňovány v následujících kapitolách, nicméně by bylo přínosné v kapitole „3.2. Koagulačně-

flokulační proces“ je přehledně shrnout. Navíc se v této kapitole uvažují pouze koloidní částice, ale 

znečišťující příměsi mohou být ve vodě obsaženy i v rozpuštěné formě, tedy jako pravé roztoky – 

např. v práci zmiňované organické látky přírodního původu.  

3) Při popisu jednotlivých kovových koagulantů v kapitole 3.3.1. je hojně citována práce Anu 

Matilainen a kol. (2010). Je třeba si ale uvědomit, že tato práce (review) shrnuje pouze poznatky o 

koagulaci NOM (Natural Organic Mater) a nezohledňuje koagulaci dalších látek, např. těch 

zákalotvorných. Ty jsou zpravidla nejlépe odstraňovány při hodnotách pH vyšších, než autorka v této 

kapitole uvádí. 

 



Otázky: 

1) V surové vodě se mohou nacházet i jiné organické látky než látky vzniklé biologickou degradací 

organického materiálu. Víte jaké?  

2) Které mechanismy destabilizace se podle vás uplatňují při použití polymerních koagulačních 

činidel? Můžete je stručně popsat? 

3) V kapitole „3.3.1. Kovové koagulanty“ říkáte, že: „Aby soli (používané jako koagulační činidla) 

zprostředkovali koagulaci, musí hydrolyzovat.“ Proč tomu tak je? Jak se produkty hydrolýzy podílejí 

na koagulaci? 

4) V kapitole „3.3.1. Kovové koagulanty“ poukazujete zejména na nevýhody použití anorganických 

solí jako koagulačních činidel. Mají tato činidla i nějaké výhody? 

5) Proč jsou důležitými vlastnostmi (z hlediska úpravy vody) organických polymerů jejich molekulová 

hmotnost a hustota náboje? 

6) K odstraňování jakých látek jsou vhodné jednotlivé skupiny polymerů – kationtové, aniontové a 

neutrální? 

7) V závěru zdůrazňujete nutnost optimalizace dávky koagulantů. Jak se tato optimalizace provádí? 

Přes výše uvedené připomínky splňuje bakalářská práce Moniky Filipenské požadavky kladené na 

bakalářskou práci rešeršního charakteru. Autorka prokázala schopnost vyhledat, zpracovat a 

diskutovat informace z poměrně velkého množství relevantních literárních zdrojů. Proto ji doporučuji 

práci přijmout k obhajobě a hodnotit jako velmi dobrou.  

 

V Praze dne 16. 5. 2014                                                   

 

 

RNDr. Martin Pivokonský, PhD.  

 

 

 


