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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Odstraňování fosforu na kořenových čistírnách odpadních vod 

Autor práce:  Radek Štěpáník 
Vedoucí práce: Ing. Miroslava Pumprlová Němcová 

Popis práce: 

Cílem bakalářské práce bylo vypracování literární rešerše v problematice odstraňování fosforu na 
malých komunálních čistírnách odpadních vod se zaměřením na technologii vegetačních 

(kořenových) čistíren. Téma práce je s ohledem na vývoj diskuse kolem kvality povrchových vod 
aktuální a můžeme ho považovat i za unikátní, protože odstraňování fosforu na tomto typu čistíren 
je v praxi řešeno zcela výjimečně. 

Teoretická část práce je stěžejní částí dokumentu. V jednotlivých kapitolách je postupně představena 
technologie vegetačních čistíren, jsou uvedeny legislativní požadavky na kvalitu vypouštěných vod, 
samostatná kapitola je věnovaná přítomnosti fosforu a jeho forem v odpadních vodách. 

Nejdůležitější kapitola teoretické části, která je založena na podrobné literární rešerši, představuje 
technologie a metody využívané celosvětově pro odstranění celkového fosforu na komunálních 
čistírnách odpadních vod. Závěrečné shrnutí popisuje možnost uplatnění těchto technologií na 

vegetačních čistírnách odpadních vod v podmínkách České republiky. 
Praktická část, která nebyla povinnou součástí zadání práce, je zaměřena na vyhodnocení čistící 
účinnosti vegetační čistírny v obci Dražovice s důrazem na ukazatel celkového fosforu a na návrh 

konkrétní technologie pro srážení fosforu, která by mohla být pro tuto čistírnu vhodným řešením. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Cíle bakalářské práce byly studentem Radkem Štěpáníkem splněny. Mám však výhrady  

k literární rešerši, která měla být hlavní náplní závěrečné práce. Rešerše mohla být zpracována 
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kvalitněji a precizněji, především jsem očekávala větší iniciativu při získávání informací ze zahraničních 
studií a odborných článků a následné celkové kritické zhodnocení této problematiky. Naopak velmi 
pozitivně hodnotím aktivním přístup při řešení praktické části, která byla vypracovaná nad rámec 

zadání. Drobné výhrady mám i k formální a jazykové úpravě, která pravděpodobně odráží studentův 
přístup a aktivitu při samotném řešení bakalářské práce, kdy největší úsilí bylo vynaloženo až 
s blížícím se termínem odevzdání. I přes zmíněné výhrady, práci jako celek hodnotím pozitivně. 

Nejvíce využívané metody a technologie pro odstranění fosforu byly shrnuty v samostatné kapitole, 
v níž byla zhodnocena i možnost jejich využití na vegetačních čistírnách odpadních vod. Aplikace 
získaných teoretických poznatků v praktické části, při návrhu konkrétního řešení pro KČOV Dražovice, 

je bonusem bakalářské práce, který student vypracoval navíc, mimo požadavky zadání práce, a může 
být podnětem pro řešení diplomové práce.  
Student splnil cíle bakalářské práce, proto doporučuji práci k obhajobě a na základě uvedených 

připomínek hodnotím klasifikačním stupněm C/2. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  4. června 2019  Podpis vedoucího práce………………………………… 


