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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

     

Předložená diplomová práce je v plném rozsahu zadání. Kladně lze hodnotit i to, že 

navíc z pohledu ekotoxicity kromě vodného výluhu stavebního odpadu byl hodnocen i další 

materiál a to vodný výluh strusky, který je dalším průmyslovým odpadem. Jako velký přínos 

však hodnotím provedení testu zhášení bioluminiscence na Vibrio fischeri na obou 

zkoušených výluzích. Tento test je také nad rámec práce a je zajímavý z pohledu destruentů, 

navíc jsou získány relevantní údaje o toxicitě ve velmi krátkém čase, což může výrazně 

napomoci likvidaci těchto materiálů, či pozastavení úniku výluhu z těchto materiálů při jejich 

skládkování do životního prostředí.  

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

      

 Z pohledu struktury a návaznosti je celá práce dobře koncipovaná, kapitoly plynule na 

sebe navazují, sedm hlavních kapitol je dostačující. Jako další kapitoly jsou jednotlivé 

seznamy a přílohy. Kapitoly jsou úplné a vyčerpávající. 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

     

 Autorka práce se zaměřila v úvodu na popis problému stavebních materiálů jako 

eventuálních odpadů, kdy nastínila některé cíle práce, které pak následně uvedla do kapitoly 

cíle diplomové práce. V teoretické části se kromě popisu ekotoxicity a použitých testů 

poměrně široce věnovala rešerši s důrazem na stavební materiály a zahrnula zde i problém 

strusek. Znalosti z této oblasti výborně propojila. V praktické části se kromě základních 

analýz obou materiálů (a výluhů) věnovala i jednotlivým ekotoxikologickým zkouškám. 

Navíc odzkoušela na obou vodných výluzích kromě zmíněného testu zhášení bioluminiscence 

i akutní test na nitěnkách, který byl však negativní, jak také správně okomentovala. V závěru 



jsou výsledky velmi dobře zhodnoceny a nastíněny další možné využití jiných testů 

ekotoxicity. Kapitola literatury je přehledná, literární zdroje jsou dostatečné. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

     

 K práci mám tyto připomínky: 

 

- některé obrázky mohly být větší, či v lepší kvalitě (obr. 7, 9, 10, 13), 

- str. 17, kap. 4, poslední věta před kap. 4.1 mohlo být uvedeno, proč je vyšší teplota, 

- graf 5 – uvedená hodnota IC20-zde bych byl velmi opatrný, je to na hranici křivky, 

- str. 46, 2. odstavec, kap. 5.2.3, předposlední věta, vypadlo slovo koncentrace, viz věta: 

… úmrtnosti na log …, logaritmu čeho? 

- je pár překlepů, např. str. 53, apod., 

- např. v tab. 18 stačilo jen uvést, že byla použitá probitová závislost, nemuselo být 

uvedeno probitová lineární závislost, obdobně i dále v tabulkách, 

- latinské názvy by se měly uvádět kurzívou, kromě hlavních nadpisů, ale u popisu 

tabulek by měly být, např. na str. 53 – jedná se o tab. 22, 26. 

 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

    

Diplomová práce přináší především nové poznatky z oblasti zhášení bioluminiscence 

pro oba materiály, zhodnocení obou materiálů z pohledu toxicity. Tento test, jak již bylo 

uvedeno, je nad rámec práce. Tímto testem je možné posoudit toxicitu v krátkém čase, jak 

bylo uvedeno a tím výrazně napomoci likvidaci těchto materiálů, či pozastavení úniku do 

životního prostředí. V ČR je stále tento test málo používán na rozdíl od západní Evropy či 

Ameriky. Práce však poskytla i informace, co se týče semichronického kontaktního testu na 

hořčici s propojením tří akutních testů na bakterii Vibrio fischeri či nitěnkách a artemiích 

(žábronožka slanisková). Informace ze všech testů poskytují ucelený přehled o toxicitě 

uvedených materiálů. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

     

 Byly vhodně použity v literárních odkazech impaktované publikace, literární rešerše je 

bohatá, stejně jako odborné knihy, či www odkazy a další literární prameny, například normy. 

Publikací je celkem 63. 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

     

 Kladně hodnotím práci po formální stránce, překlepů je málo. Jazyková stránka práce 

autorky je vynikající a na vysoké odborné úrovni. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

     

 Práce by určitě měla být využita k publikování řady výsledků, které mohou napomoci 

k problematice likvidace těchto materiálů, ale hlavně k ekotoxikologickým informacím. 

Autorka některé své výsledky, jsou-li v odborných publikacích podobné informace o těchto 

materiálech, kriticky srovnává. 

  

 

 



9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
    
 Práci plně doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou: 

 
-výborně- 

      
 
 
 
    Dne: 17.5.2016    

 

 
      

  Podpis vedoucího práce 

 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


