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Diplomová práce: Jan Lukeš „Koagulace neproteinové složky látek produkovaných 
fytoplanktonem“.  

 

Diplomová práce je součástí výzkumu zaměřeného na objasnění a eliminaci vlivu organických látek 
produkovaných sinicemi a řasami na procesy úpravy vody a byla vypracována ve spolupráci 
s Ústavem pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i..  

Hlavním cílem diplomové práce bylo popsat mechanismy koagulace neproteinové složky AOM (Algal 
Organic Matter) zelené řasy Chlorella vulgaris, dále provést základní optimalizaci reakčních podmínek 
koagulace těchto látek a srovnat mechanismy koagulace proteinových AOM s neproteinovými. 
Protože doposud byly publikované práce zaměřeny na koagulaci proteinových AOM, jedná se o první 
takto zaměřenou práci.  

Diplomová práce byla vystavěna na základě kvalitní literární rešerše, kde jsou kritickým způsobem 
zhodnoceny základní práce na poli koagulace přírodních organických látek. Ty sloužily nejen jako 
podklady pro stanovení hypotéz výzkumu, ale také pro kritické posouzení vlastních výsledků, které je 
velmi zdařilé. Propojení mezi rešeršní a tvůrčí částí práce je plynulé, logické a přispívá k jejímu 
ucelenému a čtivému charakteru. Řada úvah je nových a obdobné úvahy doposud nebyly 
prezentovány na světovém vědeckém fóru. Nejcennější kapitolou práce jsou pasáže týkající se 
interpretace provedených experimentů a objasnění mechanismů koagulace. Srovnáním výsledků 
koagulace s polymerizujícím (síran hlinitý) a částečně polymerizovaným (polyaluminiumchlorid) 
činidlem vedlo diplomanta k řadě logických úvah a otázek, např. možnost vzniku komplexních 
sloučenin bránících koagulaci atd., umožňujícím nastínit další možný směr výzkumu. Významným 
zjištěním práce je skutečnost, že účinnost koagulace mechanismem nábojové neutralizace je 
v případě neproteinových AOM výrazně nižší než při koagulaci mechanismem povrchové adsorpce, 
tedy přesně naopak než bylo zjištěno u proteinových AOM.  Toto zjištění jistě povede k řadě otázek 
týkajících se reakčních podmínek koagulace AOM, protože na základě diplomantem zjištěných 
výsledků je zřejmé, že část AOM se koaguluje v kyselé oblasti pH a část naopak v neutrální a navíc 
dvěma zcela rozdílnými mechanismy. Očekávané, nicméně přesto cenné, je zjištění, že neproteinové 
AOM jsou koagulací ve srovnání s proteinovými mnohem hůře odstranitelné. 

Musím konstatovat, že všechny dosažené výsledky jsou velmi cenné. Předcházela jím rok a půl trvající 
poctivá práce v laboratoři, při které se diplomant seznámil se značným množstvím pro něj do té doby 
neznámých technik a analytických postupů. Pracovní nasazení Jana Lukeše bylo příkladné. Dalším 
významným bonusem práce je také fakt, že vedle nesporného přínosu v rovině základního výzkumu 
(interakce koagulačních činidel s neproteinovými AOM), je zde zřejmý i značný aplikační potenciál 
(využitelnost výsledků při úpravě vody).  

Diplomová práce Jana Lukeše je velmi cenným přínosem do problematiky koagulace přírodních 

organických látek. Jedná se o zdařilou práci splňující nejpřísnější kritéria kladená na odborné práce 

podobného zaměření. Práci doporučuji komisi k obhajobě.  
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