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jméno 

 příjmení  název 

práce 

     Tereza Vítková 

     Využití parametru specifické UV absorbance (SUVA) pro 

charakterizaci přírodních organických látek 

 

kriterium zdůvodnění (stávající text slouží jako návod přepište jej vlastním hodnocením) známka 

 

Typ BP Práce je literární rešerší.  

Vlastní přínos 1 Cílem předkládané bakalářské práce je shrnout dosavadní poznatky o 

parametru specifické UV absorbance (SUVA) a zhodnotit jeho využití pro 

charakterizaci přírodních organických látek při úpravě vody. Parametr 

SUVA je ve vodárenské praxi často používán pro odhad charakteru 

organických látek, jejich upravitelnosti i tvorby vedlejších produktů 

dezinfekce. Nicméně se ukazuje, že jeho spolehlivost může být sporná. Proto 

považuji vybrané téma za aktuální a zajímavé. 

Autorka zjevně provedla rozsáhlou literární rešerši, ale bohužel nerozvinula 

kritickou diskusi, která by vedla k přehledným konkrétním závěrům, 

případně vytipování témat a otázek pro další práci. 

dobře 

Náročnost 1 a 

formulace cílů  

Práce je přiměřeným projektem a má zřejmý aplikační význam. Cíle práce 

jsou formulovány obecně a není tedy zcela jasné, kterým konkrétním 

tématům se práce měla věnovat. Největší díl pozornosti je věnován využití 

SUVA pro predikci tvorby vedlejších produktů dezinfekce. Vedle toho práce 

otvírá o téma aplikovatelnosti SUVA pro vyhodnocení upravitelnosti 

různých typů přírodních vod. Této problematice je ale věnována jen krátká 

kapitolka „Odstranitelnost NOM při úpravě vody“, která by si 

zasloužila více prostoru.    

dobře 

Data a jejich 

zpracování 

 

Autorka čerpala z nadstandardního počtu 78 recenzovaných mezinárodních 

publikací, z nichž většina je registrovaná ve WoS. Přestože autorka 

relevantně čerpala informace ze všech citovaných prací, nepodařilo se jí je 

využít k vytvoření vyčerpávající kritické diskuze, což považuji za nedostatek 

práce. Zajímavé by bylo zejména téma vztahu SUVA a odstranitelnosti 

organických látek (jak je již zmíněno výše), které je málo rozvinuto. 

velmi 

dobře 

Presentace dat  Vzhledem k povaze BP jakožto literární rešerši práce nezahrnuje vlastní 

výsledky. Obsahuje dva převzaté obrázky, jednu převzatou tabulku a jednu 

tabulku shrnující výsledky a závěry studií využívajících parametr SUVA. 

Obrázky i tabulky jsou použity vhodně. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

literární rešerši, bych uvítala více tabulek shrnujících a porovnávajících 

výsledky citovaných studií. 

velmi 

dobře 

Logika textu a 

formální úprava 
 

Po formální, grafické i jazykové stránce je práce poměrně zdařilá. 

Reference jsou citovány řádně. Práce nicméně obsahuje několik 

nepřesností. Např. v Úvodu na str. 8 je zavádějící formulace, podle které 

to vypadá, že všechny vedlejší produkty dezinfekce (DBPs) jsou 

karcinogenní, což nejsou. Dále na str. 10 autorka mylně uvádí, že 

organické látky produkované fytoplanktonem (AOM) jsou 

nerozpuštěné. Některé práce sice za AOM považují i buňky řas a sinic, 

ale většina považuje AOM za rozpuštěné látky buňkami uvolňované. 

V dalších kapitolách se nicméně o AOM mluví správně jako o 

rozpuštěných látkách. Na str. 11 se o EOM mluví jako o zásobních 

látkách, ale jedná se hlavně produkty metabolismu. Kapitola 2.1.1. 

Vliv AOM na procesy úpravy vody by mohla být konkrétnější a 

rozsáhlejší, podobně koncipovaná jako kapitola 2.2.1. Vliv HL na 

procesy úpravy vody. Podkapitoly ve stěžejní části práce (Zhodnocení 

SUVA) by měly být lépe uvedeny a logicky navázány. Kapitola 

Odstranitelnost NOM při úpravě vody je příliš stručná a nejasná.  

dobře 

výsledná 

známka 

I přes uvedené nedostatky práce splňuje požadavky kladené na BP a 

doporučuji ji jako podklad k udělení titulu Bc. 
 



1- práce u nichž nelze dostatečně demonstrovat vlastní přínos a  náročnost hodnotitelnou jako výbornou, 

nemohou být hodnoceny jako výborné. 

 

Otázky: 

V práci se hovoří o SUVA, TOC, DOC, UV254 jako o náhradních parametrech pro odhad tvorby DBPs s 

tím, že “nevýhodou různých existujících metod měření těchto prekurzorů je jejich časová a finanční 

náročnost”. O jaké metody se jedná? Uveďte prosím příklady. 

 

Byla byste schopná více rozvést problematiku využití parametru SUVA pro odhad odstranitelnosti NOM 

při úpravě vody, např. koagulací? Pro jaké typy látek (huminové, AOM) bude SUVA vhodným 

parametrem? U jakých typů látek koreluje jejich odstranění se snižováním SUVA? 

 

 


