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Vlastní přínos 1 Předložená bakalářská práce si klade za cíl formou literární rešerše shrnout 

dosavadní metody užívané pro odstraňování železa a manganu při úpravě 

pitné vody a následně v experimentální části porovnat nové filtrační 

materiály pro odstranění obou kovů. 

Problematika procesu úpravy vody a jeho jednotlivé stupně jsou v současné 

době velice diskutované téma. Zlepšování dosavadních metod či vyvíjení 

metod nových je tedy jistě potřebné. 

 

Cíle práce jsou řečeny jasně, avšak dle mého názoru nejsou úplně dostatečné, 

respektive jsou příliš obecně formulované. V rámci literární rešerše měly být 

shrnuty dosavadní používané metody odstraňování uvedených kovů. Tento 

cíl sice naplněn byl, ale v podstatě tyto informace nepřináší nic nového. 

Jsou zde jen vyjmenované a stručně popsané metody bez významnějšího 

vzájemného kritického zhodnocení, porovnání… Naopak součástí práce 

je nevhodně do úvodu umístěná naprosto zbytečná část o metodách 

úpravy vody, které jsou navíc popsány velice stručně, nevystihují 

podstatu a mnohdy obsahují zcela chybné informace! 

Je nutné konstatovat, že literární část práce je v podstatě pouze 

povrchní učebnicový popis výskytu a metod odstraňování Fe a Mn, 

který lze najít v každé učebnici hydrochemie. Zde navíc byl využit 

převážně jeden primární zdroj, a to učebnice hydrochemie prof. Pittera.  

Jeden z deklarovaných cílů je: „Vybrat čtyři, podle literární rešerše 

nejvhodnější hmoty a posoudit jejich účinnost při odstranění Fe a Mn  

z vody.“ Domnívám se, že tento cíl nebyl splněn vůbec. V celé literární ani 

metodické části práce jsem se nebyl schopen dobrat skutečnosti, na základě 

čeho byly tyto materiály vybrány! Co znamená nejvhodnější hmoty dle 

literární rešerše? Literární část vůbec nehodnotí a nesrovnává jednotlivé 

dostupné materiály, pouze je stručně charakterizuje. Na straně 23 je pak 

uvedeno, že „Pro bakalářskou práci byly vybrány 4 filtrační hmoty – Birm
®
, 

Pyrolox
®
, DMI-65 a FENIRAMA. Tyto filtrační hmoty byly zvoleny 

vzhledem k jejich průmyslové výrobě a pro svoji shodnou metodu regenerace 

filtrační kapacity po jejím vyčerpaní, která nevyžaduje dávkování oxidačního 

činidla, ale postačí pouze zpětný proplach prací vodou.“ Znamená to tedy, 

že výběr nebyl proveden na základě literární rešerše, ale na základě 

technických parametrů filtračních materiálů?  

 

Práce obsahuje i experimentální část, ve které měly být porovnány účinnosti 

nových filtračních materiálů pro odstraňování manganu a železa. Ale ani ta 

nepřináší významnější poznatky. Počet měření není dostatečný a 

porovnávání účinností při různých počátečních koncentracích kovů není 

logické a neumožňuje tak vzájemné srovnání jednotlivých filtračních 

materiálů. Filtrační cykly byly zastaveny po 150 min. aniž by došlo 

k vyčerpání filtrační kapacity. Není tak možné, a to ani orientačně, 

stanovit, který z použitých materiálů má vyšší účinnost pro 

odstraňování Fe či Mn. 
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Náročnost 1 a 

formulace cílů  

Práce je přiměřeně ambiciózní. 

Cíle jsou formulovány jednoznačně, ale nepovažuji je za bezezbytku splněné 

(více viz kolonka Vlastní přínos). 
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Data a jejich Práce obsahuje vlastní data získaná na základě experimentů provedených se 4 



zpracování 

 

čtyřmi druhy filtračních materiálů a oběma druhy kovů. Experimenty však 

nemají jasnou a logickou metodiku!!! Není zde např. popsáno, na 

základě čeho byly volené počáteční koncentrace Mn a Fe??? Cílem bylo 

porovnat účinnost jednotlivých materiálů, která se však bude 

pravděpodobně se změnou koncentrace podstatně lišit. Pokud tedy 

záměrem autora bylo porovnávat účinnosti sorpce jednotlivých 

materiálů, musí být počáteční koncentrace kovů pro testy s jednotlivými 

materiály stejné!!! Počet měření také rozhodně není dostatečný pro 

vyvození jasnějších závěrů. Pouze dvě počáteční koncentrace nepovažuji 

pro nějaký závěr za dostatečné. Navíc jsou některé zvolené počáteční 

koncentrace již pod hygienickým limitem. Otázka tedy je, jaký má pak 

toto měření smysl…Časy odběrů vzorků jsou zcela nevhodně zvolené! 

Max. účinnosti je dosaženo již v prvním zvoleném čase, tedy po 10min. 

Neměly by tedy na základě této skutečnosti být časy odběrů (pokusů) 

upraveny? Za logické bych považoval rozvržení odběrů po dobu prvních 

cca 10 min v např. 1min intervalech. Navíc vzhledem k průběhu procesu 

záchytu Fe a Mn na zvolených materiálech lze předpokládat nelineární 

průběh adsorpce, z uvedených grafů však vzniká dojem, že mezi časy 0 

až 10 minut je průběh lineární! To je nepochybně dáno absencí měření 

v intervalech mezi časy 0 až 10 min!  

Protože se jedná o kolonové adsorpční (filtrační) testy bylo třeba 

pokračovat v jejich provozování až po dobu vyčerpáni sorpční (filtrační) 

kapacity náplně! Účinnost jednotlivých materiálů se s velkou 

pravděpodobností nebude lišit v absolutním snížení koncentrací Fe a Mn 

v upravené vodě (tam budou všechny materiály ± stejně účinné), ale 

v době trvání filtračních cyklů a tím i v celkové sorpční (filtrační) 

kapacitě!!! Srovnání jednotlivých materiálů je tedy třeba provádět na 

základě celého cyklu, který bude ukončen překročením limitních hodnot 

Fe a Mn pro pitné vody (v praxi pravděpodobně mnohem dříve 

překročením maximální hodnoty tlakové ztráty filtračního lože)! 

Účinnost jednotlivých materiálů je možné posoudit pouze na základě 

celkové adsorpční (filtrační) kapacity!!! Pokud by byly testy prováděny 

po celou dobu filtračních cyklů až do vyčerpání filtrační kapacity, bylo 

by možné s určitým omezením vyhodnotit účinnost i při nevhodně 

zvolených různých počátečních koncentracích!!! 

 

Práce obsahuje celkem 51 citačních zdrojů, avšak jejich skladba není úplně 

vyhovující. Je zde málo odborných článků z recenzovaných časopisů (pouze 

12). Místo toho jsou ve velké míře citované internetové zdroje, skripta a 

překonané monografie. Citovat v bakalářské práci powerpointovou 

prezentaci z webu určenou pro střední školy (jejímž autorem je navíc 

oponent!) považuji za naprosto nepřípustné! Zvlášť v případě, že je 

oponent autorem několika článků a knihy na dané téma!!! 

Navíc je práce citována nedostatečně a z naprosto nevyhovujících 

zdrojů. Není možné citovat obecné informace o filtraci z webu nějaké 

společnosti IVAR CS, koagulaci citovat webovou prezentací pro střední 

školy, úpravu pH z nějakých materiálů Severočeských vodovodů a 

kanalizací, když na daná témata existují tisíce odborných článků!!!!! 

Presentace dat  Naměřená data jsou prezentována v přehledných tabulkách.  

Grafy v příloze však významnější výpovědní hodnotu pozbývají! Není 

z nich patrná žádná informace. Lze si z nich tak akorát povšimnout, že 

např. pro Fe je celá jedna sada zvolených počátečních koncentrací 

podlimitní!!! K čemu tedy pak takové měření je? Také bych považoval 

za vhodné, aby veličiny v textu byly uvedeny ve stejných jednotkách 

jako pak v tabulkách (viz průtok).  
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Logika textu a 

formální úprava 
 

Text je formulován poměrně srozumitelně bez významnějších překlepů, 

s občasnými chybami v interpunkci. Za neopodstatněné považuji mezery 

mezi odstavci, které poskytují dojem, že odstavce na sebe nemusí logicky 

navazovat. 
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Některé formulace jsou zde velmi neobratné a některé dokonce zavádějící, až 

chybné! 

Např. ‘Sorbent může být granulovaný, poté voda přechází přes granulovaný 

sorbent nebo sorbent může být dávkován přímo do vody a následně 

filtrován.‘ Velmi neobratná formulace. Dále formulace: ‘Každý filtr je při 

svém provozu znečišťován zachytávanými nečistotami…‘ (filtr rozhodně není 

znečišťován!). Chybná je např. informace: ‘Podzemní i povrchová voda je 

zpravidla kyselého charakteru, a proto je potřeba zvýšit pH…‘. Chybná je i 

definice pitné vody! Jediná její v odborné literatuře používaná definice 

je uvedena ve vyhlášce 252/2004 Sb.!!! Pomineme-li tedy fakt, že takováto 

definice nemá ani v práci své opodstatnění… 

 

Rozvržení kapitol také není úplně vhodné. V případě, že práce obsahuje 

literární rešerši a na ni nějakým způsobem navazující experimentální část, 

očekával bych klasické dělení práce na kapitoly: 1) úvod, 2) literární rešerše, 

3) metodika, 4) výsledky a diskuse, 4) závěr… 

 

Abstrakt nemá formu abstraktu a klíčová slova nejsou vůbec vhodně 

zvolena! Anglický abstrakt je pokusem o doslovný překlad toho českého, což 

působí poněkud krkolomně! 

 

Úvod v podstatě není úvod. Jsou zde obecné informace o vodě jako 

surovině, její dostupnosti atd., což absolutně nesouvisí s tématem práce! 
Navíc dělení úvodu na podkapitoly je nesmyslné…Na konci úvodu mají 

být jasně vyřčené cíle. Zde je však mezi úvod, který vlastně není úvodem, 

vložen seznam zkratek (navíc jsou zde veličiny uvedeny bez jednotek a 

některé zkratky nebo veličiny jako 10min nemají absolutně smysl), což je 

absolutně nepochopitelné… Úvod také obsahuje dvě tabulky, což je také 

velmi nestandardní… Součástí úvodu je také nesmyslná podkapitola o 

úpravě vody. Zde uvedené informace jsou velmi ale velmi stručné, 

neúplné, neadekvátně citované, tedy spíše necitované! Neprostý nesmysl 

je např.: „Dávkování činidla: Pro některé další procesy, například koagulaci, 

je třeba dávkovat chemické látky.“  

 

Literární rešerše obsahuje velmi obecné, stručné informace, které nepřinášejí 

nic nového. Je to v podstatě opis základních informací o železu a 

manganu z knihy Hydrochemie od profesora Pittera! 
 

Kapitola metodika je naprosto nedostatečná, chybí zde zásadní informace o 

volení počátečních koncentrací nebo o objemu filtrovaného vzorku.  Chybí 

také podstatné informace o kvalitě surové vody, hlavně o hodnotě KNK, 

která má zajisté značný vliv na formy výskytu Fe i Mn a tím i na 

účinnost jejich odstraňování na filtrech. Měla by také obsahovat i 

podkapitolu 4.6. (Zvolené filtrační materiály…), která je místo toho součástí 

rešerše. 

 

Kapitola Laboratorní část by měla být označena jako kapitola Výsledky a 

nejlépe by měla být spojená s kapitolou Diskuse. Diskuse je zde také 

naprosto nedostatečná. Chybí zde jakýkoli detailnější popis a vysvětlení 

dosažených výsledků. Neposkytuje žádné srovnání výsledků s výsledky 

např. jiných studií.  

Navíc není možné jakýmkoli způsobem porovnávat účinnosti sorpce 

různých materiálů při různých počátečních koncentracích zkoumaného 

vzorku a při neukončených pokusech!!!!! 

 

Závěr je také velmi stručný a dle mého názoru nesplňuje kritéria 

závěru. 

výsledná 

známka 

Připomínek k práci je, jak je vidět z předchozího textu, celá řada. Některé 

informace nebylo možné zjistit, jiné jsou chybné nebo nepřesné.  Literární 
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 rešerše je nedostatečná. Provedené testy jsou chybné a nemají žádnou 

vypovídací hodnotu. Přes všechny tyto uvedené výhrady oceňuji pokus 

uchazeče bakalářského titulu o laboratorní experimenty. Domnívám se také, 

že uvedené nesčetné připomínky by mu měly sloužit jako pomoc při dalším 

směřování pokusů v magisterské části studia a při vypracování diplomové 

práce. Zvolené téma má, při správném designu pokusů, značný potenciál pro 

vypracování kvalitní diplomové práce v následujícím období. Současné 

provedení bakalářské práce však musím hodnotit známkou „dobře“. 

 

Otázky: 

1) Na základě čeho byly voleny počáteční koncentrace Fe a Mn ve filtrovaných vzorcích? 

2) V práci je uvedeno, že Fe i Mn byly dávkovány v dvojmocné formě. Ve formě jakých sloučenin se tedy do 

surové vody dávkovaly? Proč se dávkovaly dvojmocné formy, když minimálně u železa s ohledem na 

hodnotu pH a předpokládanou hodnotu KNK pitné vody okamžitě došlo k jeho oxidaci a k vysrážení 

koloidní formy (FeO(OH)?  

3) Proč nejsou počáteční koncentrace jednotlivých vzorků pro jeden kov a různé materiály shodné, když 

cílem práce je porovnat účinnosti sorpce (filtrace) jednotlivých materiálů? 

4) Proč nedošlo k přepracování experimentu z hlediska zvolených časů odběrů vzorků, když je 

z výsledků patrné, že max. účinnosti je dosaženo již v prvním zvoleném čase, tedy po 10 min, a proč 

nebyly testy prováděny po celou dobu délky filtračních cyklů, aby bylo možné posoudit skutečnou 

účinnost jednotlivých materiálů na odstraňování obou kovů. 


