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diplomové práce Bc. Moniky Cecákové
"Odbarvování odpadních vod pomocí elektrochemické oxidace"

Posuzovaná diplomová práce je venována studiu možností odbarvování odpadních vod
znecištených odpady aminoantrachinonových barviv. Zkoumáno bylo využití neprímé
elektrochemické oxidace, která prináší velké výhody v tom, že v cišteném mediu nevznikají
rezidua event. vnesených reagencií a v mnoha prípadech dochází až k mineralizaci
prítomných organických kontaminantu. Molekuly organických barviv jsou formovány práve
s ohledem na požadavek stálosti a tudíž mnohá z nich jsou velmi obtížne rozkládána v BCOV.
Elektrochemická oxidacní destrukce se proto jeví jako výhodný postup. Behem vlastní
experimentální práce bylo používány modelové odpadní vody obsahující pet typu barviv
zmínené struktury.

Text práce je clenen obvyklým zpusobem. V teoretické cásti jsou vedle literární rešerše
popsány teoretické základy elektrochemických metod vcetne rozboru vhodného materiálu
elektrod, priblížena chemická podstata barviv zejména aminoantrachinonových a zmínena
podstata použitých analytických metod.

V druhé, experimentální cásti je podrobne popsán postup experimentu spocívajících
zejména ve zjištování rychlosti destrukce a urcování celkové úcinnosti rozkladu barviv, vše
za menených pracovních podmínek. Tretí cást obsahuje prehledne a srozumitelne usporádané
výsledky a diskusi vcetne záveru.

K vlastnímu textu diplomové práce mám nekolik poznámek, které jsou formálního rázu,
její celkove dobrou úroven nijak nesnižují ajsou spíše diskusními tématy:

str. 14, poslední odstavec: místo výrazu nicit bych spíše volil rozkládat
str. 18 : hovorí se zde o vzniku kyslíku na elektrodách. Do jaké míry je tato reakce pokládána

za nežádoucí nebo nascentní kyslík muže i prispívat k oxidaci barviv?
str. 21 : bylo by vhodné již v r. (9) uvést rozmer spotreby energie - vyskytují se zde císelné

konstanty (je uveden až na str. 42 a v tab.3.2.1.)
str. 30 : chybí vysvetlení symbolu P00

str. 36, odst. 2.4. : použitá metoda predpokládá, že necistoty jsou anorganického puvodu. Není
možné, aby se v barvivu vyskytovaly i znecišteniny organického puvodu, které by pri
žíhání shorely spolecne s barvivem?

Jak bylo receno výše, uvedené poznámky vidím jako podnet k diskusi. Práci Bc. Cecákové
pokládám za velmi kvalitní, prinášející radu nových a velmi potrebných poznatku, rychle
využitelných v praxi. Diplomantka prokázala schopnost samostatné cinnosti a jasné
presentace výsledku. Práci proto doporucuji k obhajobe a hodnotím ji známkou

výborne -
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