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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

Předložená diplomová práce odpovídá v plném rozsahu jejímu zadání. Studentka všechny zadané 
úkoly splnila, nicméně bod 4 zadání by si zasloužil větší prostor. 

 
2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých 

částí práce, případně jejich úplnosti? 
 

Předložená diplomová práce studentky Kateřiny Šipínkové je koncipována jako souhrnné dílo 
skládající se z teoretické, experimentální a hodnotící části. Její základní osu tvoří problematika 
čištění odpadních vod pocházejících z cukrovarnické výroby. Práce má logickou návaznost a jeví se 
mi jako úplná. 

 
3. Základní zhodnocení závěrečné práce. 
 

Úvodní blok teoretické části studentka věnovala jednotlivých druhům odpadních vod včetně 
druhů jejich znečištění, které jsou přehledně uspořádány v tab.1 diplomové práce. Další blok 
teoretické části se zabývá charakteristikou odpadních vod z potravinářského průmyslu, obecnou 
klasifikací čistíren odpadních vod včetně popisu způsobů čištění odpadních vod. 
Poslední blok je zaměřen na popis sledované lokality, tj. cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou 
(Moravskoslezské cukrovary, a.s.), způsobu čištění odpadních vod splaškových a vod z technologií 
počítaje v to i konkrétní technické parametry provozovaných zařízení. 
Teoretickou část uzavírá pasáž věnovaná závazným podmínkám provozu vycházejícím z platného 
integrovaného povolení (dle § 13 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění) pro provozování výše 
jmenovaného cukrovaru. 
Experimentální část uvádí jednak metodiky stanovení jednotlivých ukazatelů přípustného 
znečištění odpadních vod (v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., v platném znění) a jednak 
další metodiky (např. stanovení senzorických vlastností). Velmi důležitým prvkem celé práce je 
praktická aplikace uvedených metodik, kdy studentka popisuje postup stanovení zcela 
konkrétních ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. 
Experimentální část je ukončena grafickým znázorněním trendů stanovených ukazatelů 
přípustného znečištění odpadních vod, a to ve dvou rovinách - pro odpadní vody splaškové (za 
období 02/2009 až 12/2010) a pro odpadní vody technologické z akumulační nádrže (za období 
03/2010 až 03/2011). Výsledky rozborů jsou vždy porovnány jak s platnými emisními standardy 
(buď dle přílohy 1 shora uvedeného nařízení vlády, nebo dle platného integrovaného povolení). 
Závěr práce je mj. věnován obecnému konstatování stavu dané oblasti v České republice. 

 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 
 

Velmi oceňuji zejména zpracování kap.7.2 diplomové práce (vzorky z čistírny odpadních vod) a  
      kap.7.3 (vzorky z akumulační nádrže). 

 
Formální připomínky nemající vliv na celkové hodnocení diplomové práce: 
- u obr.1 postrádám údaje o cukrovarnictví, zejména s ohledem na zaměření diplomové práce 
- v obr.2 by bylo vhodné zvolit lepší grafiku (rozmazané texty) 



- u obr.4 ani jinde v textu jsem nenašel výklad značky "V" 
- v tab.4 chybí výklad značky "x" 
- z textu prvního odstavce na str.48 není zcela jasné, o které odpadní vody se jedná (splaškové  

         z čistírny odpadních vod nebo z akumulační nádrže?) 
 
Jiné poznatky: 
- v kap.5 by pro lepší orientaci bylo vhodné uvést grafické znázornění technologického postupu  

         výroby cukru z cukrové řepy s vyznačením jednotlivých druhů vznikajících odpadních vod 
- studentka v prvním odstavci na str.28 uvádí, že v případě akumulační nádrže hodnotí data za rok  

        2010, nicméně v grafech kap.7.3 hodnotí období 03/2010 až 03/2011 
 
Kritické připomínky: 
- studentka v případě akumulační nádrže píše: 
   -- na str.22 (kap.5.2), že se z ní voda nevypouští do řeky Jevišovky 
   -- na str.23 (kap.5.3), že se z ní voda vypouští do řeky Jevišovky 
   -- na str.43 (kap.7.3), že se z ní voda vypouští do řeky Jevišovky jen mimo kampaň 
   -- na str.48 (kap.8), že se z ní voda nevypouští do řeky Jevišovky 
- studentka v kap.9 (str.49) uvádí, že naměřené hodnoty v případě akumulační nádrže odpovídají  

         stanoveným limitům, ale kap.8 hovoří o plnění pouze v jednom měsíci v kalendářním roce,  
         přičemž kap.7.3 přímo uvádí důvod tohoto neplnění (místo odběru vzorků) 
 
5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? 
 

Předložená diplomová práce přináší nové poznatky zejména v příčinách neplnění limitních hodnot 
stanovených v platném integrovaném povolení (dle § 13 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění) 
pro provozování cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou (Moravskoslezské cukrovary, a.s.) - viz  
bod 4 tohoto hodnocení). 
V tomto ohledu bude dozajista nutné učinit další kroky směřující k nápravě této oblasti (viz též 
bod 8 tohoto hodnocení). 
Další novum vidím v tom, že studentka zvolila pro hodnocení jednotlivých naměřených hodnot 
delší časové období (min. 1 rok), což ukazuje na procesy probíhající v čistírně odpadních vod 
splaškových a vod z technologií (akumulační nádrž). 
Práce jako taková se mi jeví jako původní a přehledně zpracovaná. 

 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
 

Základní výběr studijních pramenů byl dán samotným jejím zadáním. Studentka navíc použila 
odkazy uvedené souhrnně v části "Seznam použité literatury" (celkem 27 studijních pramenů); její 
šíře svědčí o dobré práci s odbornou literaturou. 
 
Formální připomínky: 
- diplomová práce se na některých místech odvolává na nařízení vlády č. 229/2007 Sb., formálně  
   správně by však mělo být označeno jako "nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č.  
   229/2007 Sb." 
- u studijního pramene 18 na str.52 není uveden rok jeho vydání 
- u studijního pramene 20 na str.52 lépe uvést autora jako Krajský úřad Jihomoravského kraje 

 
7. Hodnocení formální stránky. 
 

Diplomová práce zahrnuje celkem 9 kapitol, 10 obrázků, 5 tabulek, 17 grafů a další formální 
náležitosti, to vše na 55 stranách. 
Práce je psána spisovnou češtinou přehledně a čtivě, bez překlepů, ovšem s několika 
gramatickými chybami. 
 



Formální připomínky: 
- v obsahu diplomové práce je 2x uvedena kap.5.1 
- obrázky publikovat na stránkách, kde se o nich píše (např. obr.1 je na str.8, ale píše se o něm na  
   str.7; obr.3 je na str.13, ale píše se o něm na str.11), je to praktičtější pro čtenáře 
- dle pravidel českého pravopisu se matematické symboly uprostřed písmenných značek jednotek  
   neoddělují mezerami, dále číslo a značka jednotky se umísťují na stejný řádek 
- značky jednotek uvádět jednotným způsobem (často v případě mg/l) 
- značkou hodiny je dle mezinárodní jednotkové soustavy SI písmeno h (nikoliv hod) 

 
8. Jaký je způsob využití práce? 
 

Výsledky předložené diplomové práce jsou využitelné v praxi. Zejména pak bude-li dále rozvíjena 
aplikací náprav v případě správné volby místa odběru vzorků odpadních vod vypouštěných z 
akumulační nádrže, jejich analýzou a konfrontací s údaji stanovenými v platném integrovaném 
povolení (dle § 13 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění). Z tohoto důvodu se mi předložená 
práce jeví jako ojedinělá. 
Proto také doporučuji výsledky této práce publikovat. 

 
9. Celkové hodnocení práce. 
 

Studentka Kateřina Šipínková prokázala, že se v dané problematice orientuje a je schopna využít 
svých znalostí a poznatků při řešení odborných problémů studovaného oboru. 
Jsem přesvědčen, že její diplomová práce splňuje kladené nároky a doporučuji ji k obhajobě. 
 
V rámci obhajoby bych si dovolil požádat studentku o zodpovězení následujících dotazů: 
1. Na základě grafů 3 a 4 - čím byl způsoben více než 2násobný nárůst CHSKCr a BSK5 v říjnu 2010  
     v porovnání s říjnem 2009? 
2. Na základě informace ze str.40 - jak jste došla k hodnotě 12 g dusíku na obyvatele za den? 
3. Jaká byla Vaše role v experimentální části diplomové práce? 

 
 
 
V Ostravě   dne 16.5.2011 
           podpis oponenta 


