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1. odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
(Hodnotí se splnění všech zadanýchúkolťŮ

Diplomová práce na uvedené téma odpovíďá zadáni.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti
jednotl ivých částí práce, případně jej ich úplnosti?

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první částí se autor
zabývá biosorpci, charakterizuje mechanismy a faktory' které ovlivňují proces
biosorpce. Následně se autor věnuje potravinářským kvasinkámamožností jejích
vyuŽití jako biosorbent. V další kapitole autor popisuje těŽké kovy a jejich dopad na
životní prostředí azdraví lidí. V experimentální části diplomové práce autor pouŽil
potravinářské kvasinky jako sorbent prÓ biosorpci zinku, kadmia a olova. Ziskané
výsledky autor zpracoval do tabulek, graficky znázorn|| a porovnal se zahraničními
studiemi.

3. Zak|adní zhodnocení diplomové práce.

Autor se při řešení diplomové práce zaměřil na ověření biosorpčních vlastností
potravinářských kvasinek v rámci sorpce těŽkých kovů' Student splnil stanovené cíle
uvedené diplomové práce.

4. Jiné poznatky' kritické připomínky.

Domnívám se, Že v praktické Části mohl autor provést analýzy pro více koncentrací
kovů.

5. Zďa, a v kterych částech přináší diplomová práce nové poznatky?
(Mirno jiné zhodnot'te i původrrost práce)

V teoretické části autor shrnul zjiŠtěné informace apoznatky o biosorpci těŽkých kovů
z vodných roztoků, které následně v experimentální části vyuŽil.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
(Minro.jiné zhodnot.ter. zda jstlu citclván'v pouŽité studijní prameny. zda jsou citace v
textu na místě a všechny cítované stuclijné materiály jsou v sezl1amu literatury)

Pro vypracování diplomové práce autor pouŽil 37 literárních zdrojů. Autor se také
zaměřil nazahrantční literaturu obsahující aktuální informace a poznatky pro danou
oroblematiku.
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8.

9.

Hodnocení formální stránky.
(Zlrodnot'te jazykovou stránku i formální zpracování)

Nedokonalé graírcké zpracování.

Jaký je způsob využití práce?
(.tsou výsleclkil práce prakticky 1'yuŽitelné, resp. jsou jiŽvyuŽívány./ Doporučujete

vý-siedky práce publikovat?)

Tato práce by mohla být vhodným materiálem pÍo další výzkum biosorpce.

Ce|kové hodnocení práce
(Zde uveďte, zdapráci doporučujete nebo nedoporučujete k obhajobě; vlastní

hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) uveďte na
jiném místě)

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji velmi dobře.

Podpis


