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Předložená disertační práce v rozsahu 180 stran je koncipována jako komentovaný ucelený
soubor 8 významných publikací z výzkumu zaměřeného na problematiku výskytu metabolitů
sinic a řas a s tím spojeným problémem jejich separace při úpravě vody koagulací. K seznamu
publikací je přiložené prohlášení vedoucího disertační práce k míře mentálního podílu a
charakteru spolupráce autorky v rozsáhlém realizačním týmu. Uvedené publikace prošly
velmi přísným oponentním řízením časopisů Separation and Purification Technology, Water
Research, European Journal of Environmental Sciences, Critical Reviews in Environmental
Science and Technology, Chemické listy, které patří mezi renomované časopisy s vysokým
impakt faktorem.
Ke kritice a připomínkám zásadního charakteru mi autorka moc prostoru nedává, mohu se jen
vyjádřit k formální stránce a komentáři v úvodní části práce. Musím konstatovat, že z práce a
její formy je patrné významné a neocenitelné vědecké zapojení autorky do týmové práce.
Způsob, kterým je vědecká práce autorky prezentována, je na vysoké odborné úrovni.
Problematika, kterou se disertační práce zabývá, je v současném vodárenství, zcela kruciální
při separaci biologicky aktivních složek biomasy sinic a řas. Jak správně autorka zmiňuje, je
proces koagulace zranitelný proces úpravy vody, který je ovlivněný nejen chemickým
složením vody, ale i přítomností fytoplanktonu a metabolitů, které do vody zpětně uvolňují.
Při podcenění těchto složek fytoplanktonu ve vodě nastávají problémy nejen při úpravě vody,
ale často i dále v dalších stupních technologie úpravy a dále pak i na síti. Zde jsou pak řešeny
problémy spojené například s výskytem organoleptických závad (často podceňovaný a
přehlížený geosmin a 2-MIB).
Prohlašuji, že jsem předloženou disertační práci pečlivě prostudovala a uvádím, že struktura
disertační práce zcela odpovídá požadavkům kladeným na formu disertační práce a že nemám
připomínky a případné dotazy do diskuse.
Disertační práci Mgr. Magdaleny Barešové jednoznačně d o p o r u č u j i k obhajobě.
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