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A. Aktuálnost zvoleného tématu 

Doktorská disertační práce Ing. Grzegorze Pilarskego je věnována výzkumu dlouhodobé 

metanizace čistírenských kalů při nízkých teplotách. Čistírenské kaly jsou složitou 

heterogenní suspenzí anorganických a organických látek odsazených z odpadních vod nebo 

vzniklých při technologických procesech čištění odpadních vod. Jsou bohatým zdrojem 

organické hmoty, základních živin i stopových prvků a mohou zlepšovat fyzikálně-chemické i 

biologické vlastnosti půd. V zemích s rozvinutým hospodářstvím a vyšší životní úrovní 

obyvatelstva je problematice nakládání kalů z ČOV věnována velká pozornost. 

 

Závěr bodu A 

Vzhledem k potřebě zlepšení kvality životního prostředí považuji téma disertační práce za 

vysoce aktuální.  

 

 

B. Cíle práce 

(zhodnocení vytčených cílů práce a zhodnocení, jak disertant stanovené cíle splnil) 

Cílem předkládané práce je prokázat možnost intenzifikace procesů rozkladu organických 

látek v metanizačních nádržích čistírny odpadních vod přidáváním kultur mikroorganismů 

formou mikrobiologického přípravku a inovační způsob transformace organického materiálu, 

kterým je směs kalů z komunálních čistíren odpadních vod s odpadní trávou, listím a větvemi, 

na organické hnojivo v nestandardním procesu kompostování. 

 

Závěr bodu B 

Cíl práce je formulován jasně, je splněn v plné míře a na odborné úrovni korespondující s 

charakterem vědecko-výzkumné práce tohoto typu.  

 

 

C. Zvolené metody zpracování a postup řešení 

(vyjádření ke zvoleným metodám a k postupu řešení problému) 

Disertační práce není zcela v souladu se směrnicí HGF_SME_10_001 Disertační práce a 

autoreferát. Je rozdělena do 12 kapitol, které zahrnují i Seznamy obrázků, tabulek a zkratek. 

Dle výše uvedené směrnice musí hlavní text začínat úvodem. Tato kapitola je v práci pojata 

jako Cíle práce, cíle a metody disertace ale neosvětluje. Kapitoly 6 až 7.2.1 patří do teoretické 

části práce. Kapitola 9 – Rozbor výsledků odpovídá Diskuzi. 

 

Závěr bodu C 

Disertační práce Ing. Grzegorze Pilarskego je koncipována jako souhrnné dílo skládající se 

z teoretického přehledu zaměřeného na problematiku metanizace, jakož i z vlastních 

experimentů. Doktorand prokázal, že se v dané problematice dobře orientuje a je schopen 

využít svých znalostí, zkušeností a poznatků při řešení odborných problémů studovaného 

oboru. 



D. Zhodnocení výsledků dosažených disertantem 

(vyjádření k výsledkům disertační práce s uvedením konkrétního přínosu studenta) 

Navrhovaná metoda spočívá v promíchání odpadní trávy se stabilizovaným kalem 

z komunálních čistíren odpadních vod a v přidávání mikrobiologického přípravku – 

bakteriální kultury mikroorganismů, který způsobí zastoupení fermentačních pochodů 

kombinací aerobních a anaerobních procesů. Díky používání mikrobiologického preparátu se 

povedlo intenzifikovat proces metanizace kalů a byl získán vyšší stupeň rozkladu organické 

sušiny a větší produkce bioplynu, než je možné získat ze standardního procesu mezofilní 

metanizace. Výzkumy ukázaly, že kal byl zcela hygienizovaný a získaný bioplyn měl velmi 

vysokou koncentraci metanu.  

Průzkum byl prováděn dvěma směry. Na jedné straně byl prováděn průzkum metanizace 

čistírenských kalů v technickém měřítku v otevřených metanizačních nádržích pracujících za 

podmínek psychrofilních teplot. Na druhé straně byl prováděn proces kompostování v 

různých variantách: provzdušňovaný kompost bez přidání biopřípravku, kompost 

provzdušňovaný s přídavkem biopřípravku, kompost umístěný v reaktoru s provzdušňováním, 

bez přídavku biopřípravku, kompost v reaktoru bez provzdušňování s přídavkem 

biopřípravku. 

Ke všem pokusům byl použit stejný materiál. Oba provedené pokusy byly charakterizovány z 

hlediska typických parametrů umožňujících vyhodnotit efektivitu a účinnost prováděných 

procesů (metanizace – zisk bioplynu, redukce organických látek, kompostování – plynové 

emise, redukce organických látek, hnojivové vlastnosti). Nezávisle na prováděné variantě 

pokusu a jeho měřítku byla prokázána účinnost provádění procesů v rozsahu stabilizace 

odpadů.  

 

Závěr bodu D 

Práce je velmi zajímavá a přináší originální výsledky. Proces metanizace kalů z komunálních 

čistíren odpadních vod za psychrofilních podmínek je málo využívaný. Nejvíce se používá 

mezofilní metanizace, která se díky rozvoji techniky stala více ekonomická. Provedené 

pokusy prokázaly evidentní pozitivní vliv přídavku biopřípravku jak pro proces metanizace, 

tak pro kompostování.  

 

 

E. Význam pro praxi nebo pro rozvoj vědního oboru 

(vyjádření k významu pro praxi nebo pro rozvoj vědního oboru) 

Psychrofilní metanizace se může ukázat jako zajímavá alternativa pro mezofilní metanizaci, 

především pro malé a střední objekty. Dalším argumentem podporujícím využití této metody 

jsou nízké provozní náklady, nedochází ke ztrátám energií na zahřívání metanizačních nádrží, 

nevýhodou však jsou velké investiční náklady. 

 

Závěr bodu E 

Téma doktorské disertační práce je přínosem pro praxi a rozvoj vědního oboru.  

 

 

F. Publikační aktivita disertanta 

(vyjádření publikační aktivitě disertanta) 

Z přiloženého seznamu publikací vyplývá, že doktorand je autorem 7 článků vztahujících se 

k tématu disertační práce. 

 

Závěr bodu F 

Publikační aktivita splňuje požadavky pro obhajobu doktorské práce.  



G. Formální úprava disertační práce a jazyková úroveň 

(vyjádření ke struktuře disertační práce, k formálnímu zpracování a k jazykové úrovni) 

Disertační práce má 78 stran textu, který je vhodně doplněn 11 obrázky a 25 tabulkami. 

K jejímu vypracování autor použil 140 literárních pramenů.  

 

Závěr bodu G 

K předložené disertační práci mám tyto formální připomínky: 

  

1. Záhlaví a zápatí se dává až od Úvodu. Ten bývá na straně 1.  

2. Seznamy obrázků, tabulek a zkratek nejsou kapitoly. 

3. Čestné prohlášení a souhlas s publikováním má být dle směrnice HGF_SME_10_001 

při spodním okraji stránky. 

4. Zkratky se řadí podle abecedy. 

5. Každá kapitola musí dle směrnice HGF_SME_10_001 začínat na nové straně. 

6. Číslování kapitol – např. 7., 7.1, 7.1.1 – až tady začíná text. 

7. Popisný text tabulky musí být dle směrnice HGF_SME_10_001 umístěn nad tabulkou. 

8. Překlepy a gramatické chyby. 

9. Některé věty nedávají smysl (asi vinou nesprávného překladu). 

10. Latinské názvy bakterií píšeme kurzivou 

 

 

H. Připomínky k disertační práci 

(konkrétní připomínky k disertační práci) 

K předložené disertační práci mám tyto dotazy: 

 

Bude se v tomto výzkumu pokračovat, příp. najde konkrétní uplatnění v praxi? 

 

 

 

 

Závěrečné zhodnocení 

(celkové zhodnocení disertační práce a jednoznačné vyjádření, zda oponent práci doporučuje 

nebo nedoporučuje k obhajobě) 

 

Doktorskou disertační práci Ing. Grzegorze Pilarskego doporučuji k obhajobě a po jejím 

úspěšném vykonání navrhuji udělení vědecko-akademické hodnosti „Ph.D.“ ve studijním 

programu Nerostné suroviny. 

 

 

 

V Ostravě dne 31. 10. 2019 

 

 

 

 

 

       doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová 

      …................................................... 

       jméno a podpis oponenta 

 


