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Posudek školitele na doktorandku Mg.. Hanu Pivokonskou ( Tomáškovou).

Mgr. Hana Pivokonská nastoupila do doktorského studia na Ústavu pro Životní prostředí v říjnu

2004.

Magisterskévzdě|éni ziskalarovněž na Ústavu pro Životní prostředí, kde studovalav rczmezí

let 1998 - 2003. Ihned po skončení magisterského studia byla přijata do doktorského

programu.

V pruběhu dokÍorského studia absolvovala úspěšně zkoušky z vodiírenské technologie ,

hydrochemie, biostatistiky.a z jazyka anglického. Všechny zkoušky sloŽila v plránovaných

termínech, s ýbomým prospěchem.. Vztrledem k tomu, Žetémadiplomové práce bylo zcela

odlišné od tématu práce dokÍorské, musela prostudovat velké množství literatury a m|ádnout

techniku práce v laboratoři, a ve vodarenském provoztl' zaměřenou na optimalizaci

vodárenského procesu, agtegaci, filtraci a přesné postupy sklenicové optima|izaění zkoušky.

Rovně metodika frakcionace hliníku a její provedení nebylo jednoduchouzáIežitosti.

Práce na disertaci byla rozdělena na sledování laboratorní, které probíhalo jednak

v laboratořícnÚŽp,jednak v laboratořích Ústavu pro hydrodynamiku AVČR, a sledování

provozní, které probíhďo v Úpravně vody Kozičín. Hana Pivokonská pracovala po celou dobu

s plným nasazením a velkým zájmem. ZvIáště oceňuji dlouhodobáprovozniměření v ÚV, kdy

sledoviíní ťrltračních cyklů představovalo 24-26 hodinové kontinuální měření.

Neméně důležité bylo i vyhodnocení získaných vysledku. K tomu bylo třeba vybrat vhodné

statistické metody a naučit se je používat . Doktorandka to vše zvlád|a perfektně a v krátkém

časovém úseku cca 1 roku.

Téma, kÍeré zvolila je náročné a chceme-li získat výsledky ze skutečně komplexního

hodnocení vlivů na odstranění Al a huminových látek je třeba dlouhodobých měření, velkého



množství ýsledků, podloŽeného jak laboratorním, tak provozním měřením. Z qýsledků,

uváděných v práci vyp|ývá'jak důležité ke především provozní ověření laboratorních postupů

v praxi. Je třeba znátprovoz zvolené úpravny' je třeba znát kvalitu surové vody a její zmény

v dlouhodobém horizontu.

To vše disertační práce obsahuje. Na tomto místě je třeba poděkovat technologovi úpravny

Ing. Vďkovi a všem pracovníkům za plnou podporu a vytvoření optimálďch podmínek pro

měření.

Hana Pivokonská se podílela i na chodu vyuky na ústavu, pravidelně pomríhala

s laboratorními cvičeními, účastnila se a jezdila jako pedagogický dozot na exkurze.

Dále se podílela na řešení grmffi, které byly a jsou na Ústavu řešeny. Podstatně přispěla

k řešeni projektu GAČR IO3l04l0929 _ Sledoviíní forem hliníku v povrchoqých vodách a

posouzení moŽností jeho odstranění vodrírenskou úpravou' ktery byl na Ústavu v době její

řádné doktorantury řešen'

Doktorandka i pravidelně prezentovala ýsledky své práce na našich i zahraničních

konferencích a v českých i zahraničních odbomých periodikách. Přehled publikací je přílohou

tohoto posudku.

Závér

Závěrem|zeÍici,žeHanaPivokonská pracovala v doktorském pro$amu velmi poctivě a

svědomitě, vždy s plným nasazením. Zvláště je třeba zduraznit technickou a časovou

niíročnost práce. Výsledky, které naměiiLa a zpracovala jsou jedinečné i v meziniárodním

srovniíní. Doktorandka prokáza|yže je schopna samostatné vědecké práce,žewniqýsledky

nejen ziskat, ale také je správně vyhodnotit a interpretovat. Její terénní i laboratorníptáce

byla cílená, přesná a metodicky správná. Doporučuji proto disertační práci k obhajobě a na

záHadě úspěšné obhajoby udělení titulu Ph.D.

V Praze 4. 10.2008


