
Posudek školitele na bakalářskou práci Terezy Vítkové „Využití parametru specifické 

UV absorbance (SUVA) pro charakterizaci přírodních organických látek“ 

 
Předložená bakalářská práce si kladla za cíl posoudit využitelnost parametru specifické UV 

absorbance (SUVA) pro charakterizaci přírodních organických látek při úpravě pitné vody. Vzhledem 

k tomu, že organické látky přírodního původu v povrchových vodách představují širokou škálu 

chemických sloučenin, které se liší nejen v závislosti na lokalitě, ale i v rámci jednoho zdroje 

v průběhu roku, je téma této BP velice aktuální. Parametr SUVA se v současné době ve vodárenské 

praxi hojně používá k posouzení upravitelnosti vody, hydrofobního/hydrofilního  a aromatického 

charakteru organických látek a také například k posouzení potenciálu těchto látek tvořit vedlejší 

produkty desinfekce vody. Z doposud provedených studií, které se parametrem SUVA zabývaly, 

vyplývá, že jeho použitím nelze dospět k jednoznačným závěrům a že poskytuje velmi těžko 

reprodukovatelné výsledky s nejednotnou interpretací. I přesto se však parametr SUVA dnes hojně ve 

vodárenské praxi používá, a to především pro svou jednoduchost a analytickou nenáročnost. Uvedené 

skutečnosti vedly školitele k formulaci cíle předkládané bakalářské práce, ve které by byly formou 

kritické literární rešerše shrnuty a porovnány dosavadní poznatky z dané oblasti a zhodnocena 

aplikovatelnost parametru SUVA pro vyhodnocení upravitelnosti různých typů přírodních vod. 

 

Obávám se však, že vytýčené cíle se nepodařilo dostatečně naplnit a práce nedosahuje mnou 

očekávané kvality. Celým problémem realizace této bakalářské práce je totiž, alespoň z mého pohledu, 

nevyhovující přístup studentky. Přestože byla vzhledem k nedostatečné komunikaci ze strany 

uchazečky a skutečnosti, že práce vznikala na poslední chvíli, její realizace o rok posunuta, nedošlo 

v jarním termínu k jejímu obhájení. Ovšem ani po následných úpravách textu pro obhajobu 

v podzimním termínu nebyly z práce odstraněny četné nesmyslné formulace a bezobsažné věty, a to 

ani po opakovaných připomínkách ze strany školitele. Práce tak stále obsahuje velké množství 

nepřesných a zavádějících formulací, jako jsou např. „biologické vlastnosti vody“ nebo „aromatický 

obsah organických látek“. Dalšími příklady nevhodného vyjadřování odborných informací jsou např. 

věty: „Komplikovanost vztahu SUVA a tvorby různých tříd DBPs tak nemůže být pouhé použití 

parametru SUVA adekvátní k monitorování charakteru rozpuštěných organických látek v přírodních 

vodách a k odhadnutí tvorby DBPs během úpravy vody (Hua a kol., 2015).“; nebo „Pozorované slabší 

korelace mezi SUVA a koncentracemi THMs a HAAs jsou ve studii Ates a kol. (2006) vysvětlovány 

možnou přítomností částic hydrofilního charakteru s nízkou mírou aromatického charakteru 

rozpuštěných organických látek a nízkou molekulovou hmotností (Ates a kol., 2006)“. Tyto 

„zavádějící“ formulace způsobují, vedle řady dalších jazykových neobratností, že předložená práce je 

velmi špatně srozumitelná a působí čtenáři značné obtíže orientovat se v textu. Přestože se uchazečka 

pokusila o přepracování stěžejní kapitoly práce, která řeší parametr SUVA – na popud školitele 

doplnila souhrnnou tabulku studií zabývajících se parametrem SUVA a pokusila se o komentář 

výsledků těchto studií, stále se nepodařilo cíle BP zcela naplnit. Domnívám se, že tato skutečnost je 

zapříčiněna především nedostatečným teoretickým základem uchazečky vedoucím k nepochopení 

studované problematiky, což ostatně bylo vždy patrné z několika málo proběhlých diskusí. Nutno 

podotknout, že tyto řídké diskuse byly vždy značně problematické a nevedly zcela ke kýženým cílům, 

tj. k podstatnému zlepšení výsledné podoby bakalářské práce. Z mého pohledu je třeba konstatovat, že 

příčinu tohoto nezdaru vnímám ve skutečnosti, že uchazečka není schopna dostatečné sebereflexe. Za 

těchto okolností pak snaha mnohdy vyšla do ztracena.  

 

Na druhou stranu je třeba konstatovat, že oproti jarnímu termínu obhajob bakalářských prací 

je patrný určitý kvalitativní posun v úrovni práce.   
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