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Název práce: Účinek emergentních mikropolutantů na proces denitrifikace 

aktivovaným kalem 

Autor práce: Bc. Silvia Mosná 

Oponent práce: Ing. Luboš Stříteský 

Popis práce: 

Předkládaná diplomová práce se zabývá zkoumáním účinku emergentních mikropolutantů na 

proces denitrifikace aktivovaným kalem. V úvodu je nastíněna problematika z hlediska legislativy a 

norem. Následuje uvedení do problematiky emergentních polutantů z hlediska jejich výskytu v 

životním prostředí a jejich původu, vlastní problematika emergentních polutantů jako takových, 

popis denitrifikace a detailní popis látek, které jsou předmětem zkoumání vlivu na denitrifikaci. 

V experimentální části je uvedena metodika zkoumání, výsledky zkoumáním, jejich vyhodnocení a 

diskuze. 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Diplomová práce je zpracována na dobré úrovni. Text je srozumitelný, bez gramatických a 

stylistických chyb. Výsledky jsou interpretovány v přehledných tabulkách a grafech. Práce je občas 

nekonzistentní např. z hlediska použitých stylů zápisu jednotek – někde je použito μg/l, jinde pak 

μg·l-1. Abstrakt v předložené podobě dle mého názoru není abstraktem, ale spíše shrnutím obsahu. 

V abstraktu by měly být stručně nastíněny poznatky z diplomové práce – obsahovat úvod do 

problematiky, použité metody a výsledky. 

V úvodní rešerši jsou uvedeny některé informace, které nejsou pravdivé, resp. jsou rozporuplné. V 

kapitole 2 je např. uvedeno, že na ČOV nedochází k odstranění mikropolutantů, ale současně je v 

kapitole 3 uvedeno vysoké odstranění diplomantkou vybraného mikropolutantu na konvenční 

biologické ČOV. V úvodní rešerši je obecně velké množství informací k emergentním 
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mikropolutantům, jejich vnosu a osudu v životním prostředí a zejména pak detailní informace k 

látkám, které jsou předmětem zkoumání. Popis denitrifikace a vlivu emergentních mikropolutatntů 

na tento proces je však nedostatečný. Uvedené rovnice denitrifikace stechiometricky nesedí. 

Rovněž by bylo vhodné uvést výpočet denitrifikační rychlosti použitý v této práci. V případě potřeby 

uvádět srovnání by bylo vhodnější tvrzení, že denitrifikace je procesem komplementárním a ne 

opačným k nitrifikaci. V kapitole 2 je dále uvedeno, že zbytkovými koncentracemi léčiv v pitné vodě 

dochází ke vzniku rezistence lidí na léčiva. Ve zdroji uvedeném u tohoto výroku se však tato 

informace neuvádí, takže se spíše jedná o nepodloženou spekulaci, kterým je vhodné se vyhnout. 

Experimentální část je bez významných výhrad, zvolená metodika testování se zdá být vhodná, 

výsledky jsou prezentovány přehledně a jejich diskuze je na dostatečné úrovni. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Uveďte prosím důvody pro výběr látek, které byly předmětem zkoumání. 

Rozveďte prosím možné důvody pro nárůst sušiny během BATCH testů při současném poklesu 

nerozpuštěných látek. 

V závěru je uvedeno, že by bylo vhodné se více věnovat emergentním polutantům a najít způsob 

odstranění těchto látek na ČOV. Jaké způsoby (technologie) navrhujete a proč? 

Závěr: 

Diplomová práce je zpracována na dobré odborné, technické i formální úrovni. Zadání diplomové 

práce bylo splněno. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 
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