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Název práce: Technologie umělých plovoucích ostrovů pro zlepšení kvality vody 

v nádržích 

Autor práce:  Bc. Michal Mrkývka 

Oponent práce: Ing. Roman Sládek 

Popis práce: 

Diplomová práce se zabývá technologií umělých plovoucích ostrovů, jejichž cílem je praktické 

zlepšení kvality vody ve vodních nádržích. Po poměrně rozsáhlém úvodu se práce soustředí 

na popis vlastní metodiky měření, kdy je prováděno sledování vlivu plovoucího ostrovu na 

několik sledovaných parametrů (pH, CHSKCr, Pc, N-NO3
-, N-NH4

+, apod.). Následující kapitola se 

zaměřuje na podrobný popis dosažených výsledků, které jsou následně okomentovány 

v kapitole diskuze. Kapitola závěrečná už jen shrnuje stručnou formou náplň práce. 

Hodnocení práce: 
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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.: 

Ad 2) Jsou zvolené testovací nádrže, jejich popis ale v textu chybí – jaké jsou rozměry nádrží? 

Nehrozí zkreslení výsledků v malé testovací nádrži ve srovnání s takovou nádrží, na níž např. 

je realizované poloprovozní zařízení? 

Ad 4) Proč jsou některé grafy ohraničeny bílou barvou a jiné béžovou? Zpracováno v různých 

programech? 

Ad 4) Občasné uvedené jazykové formulace závěrů a popisů se hodí spíše do slohové práce, 

ne do diplomové 

Ad 4) Proč je v grafech 61 – 63 v levé části dlouhá vodorovná čára? Hladina byla měřena na 

meteorologické stanici? 
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Připomínky a dotazy k práci: 

Očekával bych detailnější práci s výsledky. Oceňuji obsáhlé grafy a jejich vyhodnocení, ale 

z pohledu praktického využití bych viděl vyšší přínos např. srovnáním: kolik g znečištění 

z jednoho metru čtverečního odstraní tato technologie za časové období? O kolik více 

znečištění odstraní tato technologie ve srovnání s nádrží, která plovoucími ostrovy 

nedisponuje?  

Lze aspoň teoreticky odhadnout, čím se budou výsledky lišit při reálném uplatnění na 

hlubokých vodách, při protékající vodě apod.? 

Závěr:  

Práce je zajímavá, technologie v rámci České republiky poměrně nová. Zajímavé by bylo další 

sledování, výsledky z poloprovozního zařízení budou nejspíše pro praktické využití přínosnější 

– případně bude zajímavé srovnání s testovanými nádržemi.  

Neméně zajímavé bude sledování vývoje, jestli se podaří technologii uplatnit v praxi – např. 

oslovením potenciálního výrobce, případně provozovatele.  

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  25. ledna 2018  Podpis oponenta práce………………………………… 


