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,,optimalizace úpravy povrchoých vod Se nýšeným obsahem hlinílal a
přírodních organiclých lótek,, .

Předložená disertační práce se zabývá aktuální problematikou úpravy povrchových vod, která
odráží současné problémy zejména s vodami' které obsahují vyšší koncentrace hliníku.
Práce obsahuje 123 číslovaných stran textu a 60 stran tabulkových a grafických příloh.
V textové části je uvedeno 34 tabulek (plus II2 v přílohách) a 12 obrázků (plus 48
v přílohách). V práci je citováno l87 titulů literatury.
Disertační práce je přehledně a logicky členěna a vyznačuje se úpravou na velmi vysoké
úrovni. Přehlednosti práce přispělo i umístění velkého mnoŽství obrázků a tabulek do přílohy.
Rešerše práce je na velmi dobré úrovni, autorka se podrobně věnuje problematice hliníku a
huminových látek v prostředí se zaměřením na prostředí vodní. Kromě toho je část rešerše
cílena na přehled metod frakcionace Al, a jeho stanovení.
Velmi výstiŽná je kapitola 4, kde je zasvěceně probrána problematika vyšší koncentrace
hliníku a organických látek ve vztahu k upravitelnosti vody na vodu pitnou. Procesy
destabilizacq agregace a separace jsou uvedeny v kapitole 4.2.I' Tuto kapitolu povaŽuji za
velmi dobrou teoretickou přípravu pro celou další práci. Je zni patrno' Že doktorandka
v daném oboru jiŽ delší dobu pracuje a je s výše uveden;foni procesy i prakticky obeznámena.
Kapitola 5 je věnovrína metodice a to jak v laboratomích' tak v provozních podmínkách.
Pro zjištění obsahu hliníku ve vodě bylo zvoleno a ověřeno spektrofotometrické stanovení
pyrokatecholovou violetí PCV (ČsN ISo 75 740I), které je dostatečně citlivé a umožňuje
stanovovat hliník aŽ do koncentrací 2 pgl|. Vlastní frakcionace hliníku byla provedena dvěma
metodikami' podle Driscolla (modifikovaná Seipem) a dále byla pro potřeby této práce
upravena apouŽita metodika Van Benschotena aBdzwa|da ,
Další část metodiky se týká optimalizace podmínek úpravy' optimalizace byla sledována jak
v laboratorních, tak v provozních podmínkách.
Hlavní část práce je shrnuta v kapitole 6. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách i přehledných
barevných grafech. Velmi mně zauja|o provedení optimalizace úpravy v laboratorních
podmínkách a ověření těchto výsledků Vprovozu úpravny. Zároveňoceňuji pracovní nasazení
doktorandky při provádění ťrltračních testů, kdy měření probíhalo nepřetrŽitě a opakovaně po
dobu24-26 hodin.
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Za velmi cennou považuji část věnovanou reprodukovatelnosti výsledků sklenicové
optimalizační zkoušky, která je v pracích podobného typu naprosto ojedinělá. Autorka zde
prokéua|a, výbornou přesnost výsledků, čímž podle mého názotu ukončila odborníky často
diskutovanou, ale ýsledky nepodloženou debatu o přesnosti a reprodukovatelnosti
sklenicových zkoušek

Kapitola 7' diskuse je napožadované úrovni a prokazuje dobrou orientaci autorky v teoretické
i praktické oblasti studované problematiky.
Závěry práce jsou stručné a jasně formulované, a jistě i cenným podkladem pro úpravnu vody
Kozičín.

K práci mám následující připomínky adotazy :
1. Nazev práce je podle mého názoru trochu zavádějící, protoŽe podstatná část práce a
získaných výsledků se týká odstraňování hliníku a jeho frakcí a pouze minimum je věnováno
přírodním organickým lát!<ám.
2. Autorka uvádí, Že v UV byly hodnoceny testy agregace a že byl do vody dávkovrín i
polykoagulant Magnafloc LT 20. Byl hodnocen i vliv toho činidla na výsledky testů
agregace?
3, Y závěrech práce je uvedeno, že pŤi pouŽití polykoagulantu Magnafloc LT 20 nedochází
ke snížení koncentrací reziduálního A1. Jak si tuto skutečnost doktorandka r'ysr'ětluie?

Závěr
Předkládaná disertační práce je ojedinělá svým rozsahem i kvalitou. Frakcionace Al při
optimalizaci úpravy vody na vodu pitnou je novinkou a v provozních podmínkách byla v ČR
provedena vůbec poprvé'
oceňuji přístup doktorandky a její pracovní nasazení, zv|áště pak dlouhodobá provozní měření,
která nejsou v našich podmínkách často aplikoviína.
Celá práce je jak po stránce formální, tak po stránce odborné na vynikající úrovni, o čemž
svědčí i počet publikací aprezentací'
Doporučuji proto disertační práci k obhajobě a na zák|adě úspěšné obhajoby udělení titulu
Ph.D.
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