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Doktorand se zhostil zadaného tématu s velikým nasazením a nezdolnou pílí. Tomu 
také odpovídají vynikající výsledky, kterých dosáhnul. Z oblasti zadání disertační práce 
není stále ještě dostatek poznatků jak z teorie, tak z praxe a předkládané výsledky jsou 
velmi cenné pro další rozvoj oboru.  
 
Jak vyplývá i z úvodu disertační práce, disertant byl od samého počátku aktivní při 
prvním uplatnění procesu flotace rozpuštěným vzduchem pro úpravu pitné vody v ČR, 
který byl dokonce prvním uplatněním tohoto procesu ve střední a východní Evropě. To 
samo o sobě představuje významnou prioritu a přínos disertanta pro zásadní pokrok 
v rozvoji vodárenských technologií u nás. Takovéto skoky ve vodárenské technologii se 
u nás stávají maximálně za jedno až dvě desetiletí.  
 
Považuji za nutné v hodnocení také uvést, že získání výsledků z poloprovozních měření 
je ve srovnání s laboratorním výzkumem v mnoha směrech obtížnější. Například proto, 
že poloprovozní modely je pro získání relevantních a kvalitních výsledků nezbytné 
provozovat přímo u zdroje surové vody, se kterou se pracuje, tj. v terénu na úpravnách 
pitné vody. Většinou je nezbytné zajistit jejich kontinuální provoz, protože přerušení 
měření v podstatě znamená technologickou poruchu, po níž je potřeba modelové 
zařízení znovu dostat do ustáleného stavu před změnami dalších provozních 
proměnných, jejichž výzkum se provádí (doby zdržení, dávky chemikálií, intenzita 
míchání v agregačních reaktorech atp.).  
 
Disertant prostudoval úctyhodný objem původní literatury, která je v oboru disertace 
výhradně zahraniční. Z literárních poznatků vyvodil vždy vhodné závěry pro vlastní 
práci.  
 
Metodika experimentální práce i její využití k získání maxima informací je na velmi 
vysoké úrovni. Práce zasluhuje vysoké uznání také proto, že je jednou z nemnoha, 
které se věnují provázání experimentální výzkumné práce s jejím konkrétním využitím 
v praxi.  
 
Z výsledků disertanta byly na mnoha lokalitách zpracovány návrhové parametry pro 
následný projekt a realizaci flotace v několika velkých úpravnách pitné vody. Takovéto 
zaměření je vždy náročné a umožnilo disertantovi také dobrou interpretaci výsledků i 
vzhledem k realitě návazných vodárenských technologií. Při práci na disertaci nebyla 
využita ani jedna Kč z grantových prostředků. To představuje jistě také důvod k obdivu 
práce disertanta, který se bez nich zcela obešel.  
 
Výsledky, které doktorand získal, jsou kvalitní a zcela původní. Výsledky jsou také 
kvalitně diskutovány a je zřetelně vidět, že doktorand nad tématem práce a jeho 
řešením v postupných krocích velmi intenzivně a dlouhou přemýšlel. Velkou část 
výsledků, uvedených v mnoha publikacích, kde je autorem nebo spoluautorem, naměřil 
samostatně. Je pochopitelné, že když neměl žádné grantové prostředky, na výsledcích 
jsem na některých lokalitách spolupracoval částečně také já, jako školitel a zástupce 



firmy. Poloprovozní měření je natolik náročné, že v mnoha případech není v silách 
jednotlivce pokrýt celý rozsah měření. K tomu také ještě uvádím, že seznam literatury 
disertanta ukazuje, že v praxi po ukončení vysokoškolského studia získal velký rozsah 
zkušeností téměř ve všech oborech vodárenských procesů a to z něj činí opravu 
vyspělou osobnost, která má ve vodárenství široký přehled.   
 
Závěry jsou zpracovány přehledně, stručně a zcela vystihují dosažené výsledky.  
Disertační práce je celkově zpracována velmi dobře a též graficky kvalitně. 
  
Doporučuji práci k obhajobě. 
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