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Průběh obhajoby: Uchazeč prezentoval standardní formou výsledky své práce. Posudky

vedoucího diplomové práce a oponenta byly přečteny před komisí v
plném znění a byly doplněny dalšími postřehy a poznámkami, které
umožnily přítomným učinit si dostatečný obraz o kladech a záporech
předkládané diplomové práce.Práci je vytýkána nedostatečná analýza
výsledků, chybějící interpretace účinnosti koagulačního přípravku ve
vztahu k vlstnostem kalu, nešťastně zvolená terminologie - autor
uvádí, že studoval vliv hodnot smyku tření na odvodnění kalů, ve
skutečnosti však nebyl definován koeficient smyku tření ani fyz.
chem vlastnosti kalů, jde tedy o vliv intezity míchání. Jde o
experimentální práci, nebyla však stanovena chyba měření, rozptyl
dat nebo směr.odchylka datového souboru. Na námitky, poznámky a
otázky formulované v posudcích uchazeč reagoval uspokojivě. V
otevřené diskuzi zaznělo několik dotazů, např. Proč je Magnafloc
lepší koagulant? Jaké bylo pH kalů při aplikaci koagulantu? Bylo
stanoveno mn. polyflokulantu v supernatantu pro zjištění skutečné
účinnosti? Uvádíte, že jsou hodnoty CTS závislé na teplotě, v
následující analýze hodnot CTS vs sušina však není uvedeno při jaké
teplotě to bylo stanoveno? Proč v práci nejsou vůbec diskutovány
vlastnosti kalů a jejich interakce s koagulanty? Práci byl také
vytýkán její malý rozsah. Na dotazy z pléna uchazeč reagoval různě
úspěšně, odporné předpoklady však prokázal dobré.
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