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Fosfor je na většině čistíren odpadních vod eliminován srážením pomocí železitých 

nebo hlinitých solí. Dávkování těchto chemikálií představuje značnou část provozních 

nákladů čistírny a vedlejším efektem je zejména při vysokých dávkách srážedla zvýšení 

koncentrace síranů ve vyčištěné vodě. Bakalářská práce Petry Kadlecové s názvem 

„Optimalizace dávkování Fe2(SO4)3 na vybraných pobočných čistírnách odpadních vod 

(PČOV) hl. m. Praha“ se zabývá možnostmi úspory srážedla na čistírnách zpracovávající 

vody přiváděné jednotnou kanalizací. Pro tyto vody je typické značně kolísavé složení 

přitékající odpadní vody způsobené naředěním během dešťových událostí. Cílem práce bylo 

sledovat koncentrace znečišťujících látek na přítoku za dešťových a bezdeštných dní 

a vyhodnotit jakých úspor srážedla bude na sledovaných čistírnách dosaženo, pokud bude při 

deštích automaticky vypínáno chemické hospodářství.  

Teoretická část bakalářské práce je zpracována přehledně a srozumitelně. Pozitivně 

hodnotím zejména rozšíření o část legislativní. Autorka při zpracovávání teoretické části 

využila informace z různých zdrojů – knižních publikací, příspěvků na konferencích, platné 

legislativy a provozní dokumentace. Doporučila bych kromě výše uvedeného pracovat 

s databázemi vědeckých časopisů dostupných na vysokých školách a v knihovnách a více 

čerpat informace z recenzovaných článků.  

Petra Kadlecová při zpracovávání své bakalářské práce prokázala, že je schopna se 

rychle zorientovat v problematice odstraňování fosforu a při výpočtech si velmi dobře 

poradila i s velkým objemem dat.  Kapitola Výsledky a diskuze, přestože je věcně správně, by 

však zasloužila více slovního komentáře o významu dat uvedených v tabulkách a grafech, 

lepší stylistiku a větší srozumitelnost psaného textu, rovněž i více pozornosti věnované 

číslování tabulek a popisu obrázků. Oproti kvalitně zpracované teorii působí část věnovaná 

výsledkům a diskuzi poněkud strohým a neúplným dojmem.  

Předloženou práci doporučuji k obhajobě, z výše uvedených důvodů ji hodnotím 

známkou B – velmi dobře. 
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