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Oponentský posudek doktorské disertační práce 
 
 

Mgr. Magdaleny Barešové 
 
 

VLIV ORGANICKÝCH LÁTEK PRODUKOVANÝCH FYTOPLANKTONEM 
NA KOAGULACI DALŠÍCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH PŘÍMĚSÍ 

PŘÍTOMNÝCH V POVRCHOVÝCH VODÁCH 
 
 
Autorka na 48 stranách textu prezentuje přehlednou sumarizaci a úvod k výsledkům 
její práce, které jsou pak dokumentovány šesti publikacemi v renomovaných 
zahraničních periodikách. V seznamu literatury uvádí velmi vysoké množství odkazů 
na literaturu, které velmi dobře pokrývají celou šíři pojednávané problematiky. 
Většina citovaných odkazů jsou mezinárodní primární zdroje odborných informací, 
nicméně dokázala také identifikovat alespoň několik zástupců domácí literatury, 
která se koagulací při úpravě vody zabývá.  
 
Na úvod oponentského posudku chci uvést, že zaměření práce je vysoce aktuální a 
také jak odborně, tak metodicky velmi obtížné. Věnuje se na první pohled 
specifickému teoretickému problému, který má však řadu pozitivních vlivů na kvalitu 
upravené pitné vody. Výsledky práce budou proto jistě i velmi významné pro 
budoucí uplatnění v praxi.  
 
V literární části autorka zpracovala rešerši studované problematiky na vysoké úrovni 
a za to jí patří uznání. Literární rešerše je vyvážená a aktuální a graficky na výborné 
úrovni.  
 
Velmi přehledně a podrobně jsou formulované cíle disertační práce. Vedle takto 
dobře zpracované části, ve které si disertantka vytkla úkoly pro práci, jsou i 
prezentované závěry odpovídající a přínosné.  
 
Metodické postupy jsou velmi dobře popsány a jsou také na vysoké grafické úrovni. 
Umožnily by pokračování v provedené práci či reprodukování získaných výsledků. 
Autorka používala různorodé a velmi náročné experimentální techniky a postupy a 
zvládla je na vynikající úrovni.  
 
V závěrech práce jsou výsledky dobře interpretovány a shrnuty. Výsledky budou 
využitelné jak pro další výzkum v této oblasti tak se jistě nabízí po jejich 
rozpracování i využití v praxi technologie úpravy pitné vody.  
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Obecné poznámky a dotazy: 
 
1. U metodiky koagulačních experimentů je uvedena separace sedimentaci a 

centrifugací. U sedimentace by bylo vhodné uvést, z jaké hloubky pod hladinou 
byl odebírán vzorek. U centrifugace je nezbytné uvést hodnotu součinu g.t, 
protože uvedení doby centrifugace a otáček rotoru není exaktním popisem 
tohoto separačního procesu. Viz např. Dolejš, P.: Centrifugation study of humic 
waters coagulation by Brownian motion. In: Chemistry for Protection of the 
Environment 1985, L. Pawlowski, G. Alaerts and W.J.Lacy (Eds) pp. 297-310. 
Elsevier, Amsterdam (1986). 

 
2. Vlastní doba agregace suspenze a následné separační procesy zabraly v použité 

metodice celkem 95 – 110 minut. Jak by mohly být ovlivněny získané výsledky, 
kdyby tyto procesy probíhaly například v jednostupňové úpravně, kdy separace 
následuje zhruba za 15 - 30 minut po homogenizaci koagulantu s vodou?  

 
3. Mohla by disertantka uvést, jak by mohly být ovlivněny její výsledky v případě, 

že by modelová voda obsahovala matrici dalších iontů, které nalézáme 
v přírodních vodách (sírany, chloridy, vápník hořčík), resp. proč s takovouto 
vodou případně nepracovala?  

 
 
Závěr 
 
Prohlašuji, že předložená disertační práce Mgr. Magdaleny Barešové splnila 
požadavky na doktorskou disertační práci a doporučuji její přijetí k obhajobě. 
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