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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená závěrečná práce řeší aktuální téma. Práce je originální, přestože byla nalezena 7% shoda
při kontrole na plagiáty. Ta je navíc způsobena shodou v zadání závěrečné práce (názvy kapitol a
doporučená literatura včetně názvu školy, oboru a jménem vedoucího práce) a citování legislativy
(číslo a název příslušné legislativy). Autorka navazuje na svou bakalářskou práci Posouzení vlivu
vodní jámy Jeremenko na kvalitu vody v řece Ostravici, kde se spíše jednalo o pilotní studii, kdy
cílem zpracování bakalářské práce bylo vybrat pouze ty nejzávažnější hydrochemické parametry,
které byly sledovány podrobněji v rámci předložené diplomové práce.

Diplomová práce má celkem 46 stran vlastního textu včetně 25 obrázků a 8 tabulek, které se týkají
převážně prezentace a vyhodnocení výsledků. Teoretická i praktická část jsou rovnoměrně vyváženy.
K vypracování závěrečné práce bylo použito celkem 60 domácích i zahraničních literárních pramenů,
které jsou v textu správně citovány a velmi pečlivě také uvedeny v seznamu literatury.

Práce je členěna do šesti kapitol. Vzhledem k tomu že, jak již bylo uvedeno, diplomová práce
navazuje na práci bakalářskou, se autorka v teoretické části již nezaměřuje na charakteristiku zájmové
oblasti tak podrobně jako v bakalářské práci. V praktické části jsou pak řádně popsány metodiky
použité pro řešení dané problematiky. V kapitole výsledky a diskuse jsou získaná data vyhodnocena
slovně i graficky. V rámci diskuse se autorka pokusila i o jednoduchý návrh řešení dané
problematiky.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit vliv vypouštěné odpadní vody z vodní jámy Jeremenko na
kvalitu vody v řece Ostravici. Dalším cílem autorky bylo zhodnotit stav řeky Ostravice v úseku, který
podléhá bodovému znečištění vypouštěné vody.

Lze konstatovat, že veškeré body uvedené v zadání i v cílech závěrečné práce byly splněny v plném
rozsahu.

3. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Závěrečná práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Grafické přílohy vhodně doplňují textovou
část. Autorka se v dané problematice velmi dobře orientuje, o čemž vypovídá i velmi dobrá
prezentace a vyhodnocení získaných výsledků. Velmi pozitivně hodnotím snahu autorky v rámci
každého hodnoceného hydrochemického parametru navrhnout i možné řešení jeho snížení.

Neshledala jsem žádné zásadní nedostatky, naopak velmi kladně hodnotím praktickou část závěrečné
práce a samostatnost a nasazení absolventky v laboratoři při zpracování odebraných vzorků vody.

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Kladně hodnotím zájem autorky o řešenou problematiku i její aktivní přístup v laboratoři, tvůrčí
činnost a samostatnost po celou dobu zpracování závěrečné práce. Již vzhledem ke zkušenostem
získaným během zpracování bakalářské práce a charakteru práce (pravidelný měsíční monitoring) na
své práci pracovala průběžně, což je také patrné i z její velmi dobré úrovně. Po celou dobu zpracování
závěrečné práce byla v kontaktu s vedoucím práce.

5. Hodnocení formální stránky.
Závěrečná práce je zpracována s velkou pečlivostí, je čtivá a přehledně uspořádaná. Formulace jsou
jasné a věcné, kapitoly mají logický sled. Po formální i jazykové stránce považuji práci za velmi
zdařilou.



6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce jsou publikovatelné.

7. Celkové hodnocení práce.
DOPORUČUJI k obhajobě.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 12.05.2015 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.


