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Před|oŽená disertace se zabýnrá teorií a praxí úpravy vody s vyšší koncentrací

NoM a hliníku. Jedná se o výsledky d|ouhodobého a rozsáh|ého výzkumu, které byly

získány jak v |aboratoři, tak i za provozních podmínek na vybrané |oka|itě.

V teoretické části disertantka prokázala vysokou odbornou způsobilost ke zpracování

tohoto tématu. Kriticky zpracovaná rešerše týkající se hydrochemie h|iníku,

hygienických aspektů obsahu h|iníku ve vodách a upravitelnosti vody je na vysoké

úrovni a je doložena značným počtem |iterárních odkazů.

Z odborného hlediska má znaéný význam počet s|edovaných parametrů a

spojení významu chemických procesů při destabi|izaci vody s fyziká|ními procesy

ov|ivňujícími tento proces. Mezi moderní přístupy patří i snaha diferencovat a

charakterizovat různé formy existence h|iníku ve vodách na zák|adě frakcionace

hliníku do 9 frakcí, které vykazují rúzné chemické a ýziká|ně.chemické chování.

Způsoby separace a rozdí|y ve s|oŽení těchto frakcíjsou dostatečně popsány. Tento

přístup umoŽňuje nový poh|ed na procesy odstraňování forem h|iníku zvody.

Podaři|o se kvantifikovat zastoupeníjednotlivých frakcí v surové vodě a určité rozdí|y

byly pozorovány ve sloŽení surové vody v jarním a podzimním období. Byly h|edány i

da|ší vztahy. Tento re|ativně nový přístup by| ap|ikován i na frakce hIiníku v upravené

vodě' odstranitelnost různých frakcí hliníku destabi|izací síranem h|initým a Železitým
je shrnuta v 11 tabu|kách, které obsahují znaěný počet údajů. Byly konstatovány

rozdi|y v odstranite|nosti forem hliníku. By| bych v diskusi očekával alespoň

orientační pokus o vysvětlení rozdílů v odstranitelnosti jednotlivých frakcí, přes

všechny problémy, které tento přístup ovlivňují'

Vzhledem k rozsáhlému souboru údajů obsaŽených v disertaci o CHSKyn a
DoC jak v surové vodě, tak i ve vodě z filtračních cyklů, mohla byt zajímavá i diskuse

týkající se poměru těchto hodnot, protoŽe během úpravy vody se tento poměr mění.

Experimentální výsIedky jsou dostatečně tabelárně a graficky doloŽeny.

Pozornost by|a věnována i statistickému vyhodnocení výsledků, které potvzuje
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