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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce odpovídá zadání v plném rozsahu. Všechny zadané úkoly byly splněny.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Práce je z hlediska struktury na velmi dobré úrovni, jednotlivé části na sebe navazují. Z mého
pohledu je práce velmi obsáhlá a v určitých částech a popisech by zjednodušení textu přispělo k větší
přehlednosti. Přesto je nutné ocenit autorův zájem o práci, který z práce jednoznačně vyplývá. Z
práce vyplývá zároveň, že autor pracoval naprosto samostatně, a tím prokázal jednoznačně schopnost
řešit zadané úkoly.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená práce je rozdělena do několika částí, v první části se autor věnuje teorii biosorpce, a
faktorům, které biosorpci ovlivňují. Dále uvádí příklady sorpčních materiálů. V praktické části se
věnuje biosorpci kovů na biomasu křídlatky japonské - od přípravy biosorbentů, po vlastní sorpční
pokusy. V kapitole výsledky a diskuze diskutuje dosažené výsledky. Velmi oceňuji zejména část, ve
které se věnuje návrhu poloprovozního dekontaminačního systému. V závěru navrhuje další postupy
v takto orientovaném výzkumu a shrnuje dosažené cíle. Práce je po všech stránkách zpracována na
velmi dobré úrovni.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Nemám k práci kritických připomínek. Pouze doporučuji autorovi, pro další vědeckou práci, vyhnout
se hovorovým výrazům, např. v tabulce 1 uvádí funkční skupiny pod pojmem reakční skupiny, název
funkční skupiny je např. hydroxylová, karbonylová nikoliv karbonyly, hydroxyly apod. Rovněž je
vhodné používat správné jednotky soustavy SI - pro koncentraci je to mg.dm-3, nikoliv mg.l-1.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Práce je navázána na bakalářskou práci autora a pokračuje ve výzkumu společně s vedoucí práce.
Přináší nové poznatky, které lze v praxi aplikovat. Dosažené výsledky jsou původní práci autora.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Výběr a využití studijních pramenů je pro předloženou práci relevantní, citace jsou na místě vhodně
umístěny, všechny citované materiály jsou v seznamu literatury. Z mého pohledu bych nepoužila
doslovné citace uvozené uvozovkami, ale vzhledem k tomu, že je to studentům dovoleno, nelze toto
používání studentovi vytknout. Pro ucelený text by bylo vhodnější použití vlastního slohu.

7. Hodnocení formální stránky.
Práce je zpracována po jazykové stránce na vysoké úrovni, bez výrazných gramatických chyb, i když
autor často sklouzává k použití hovorových výrazů - pár, typů, potom, nabitá biomasa apod. Po
formální stránce je naprosto v pořádku, autor dodržel všechny předpisy vydané pro zpracování
závěrěčných prací.

8. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce jsou využitelné v praxi, zcela určitě lze dosažené výsledky publikovat v odborné
literatuře.

9. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.
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