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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená závěrečná práce řeší aktuální téma. Autorka se zabývá problematikou znečištění životního
prostředí nepolárními uhlovodíky C10-C40. V jednotlivých kapitolách jsou studované látky stručně
charakterizovány, pozornost je rovněž věnována jejich vlivu na jednotlivé složky ŽP, včetně
možnosti jejich odstranění a platné legislativě v ČR a EU.

Práce  má 30 stran  vlastního textu včetně 21 obrázků a 3 tabulek. K jejímu vypracování bylo použito
64 literárních pramenů. Literární zdroje jsou v textu správně citovány a velmi pečlivě a precizně
uvedeny v seznamu literatury.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Oceňuji zájem autorky o řešenou problematiku i její aktivní přístup, tvůrčí činnost a samostatnost po
celou dobu zpracování závěrečné práce. Na své práci pracovala průběžně, což se projevilo i na její
kvalitě. Po celou dobu zpracování závěrečné práce byla v kontaktu s vedoucím práce.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Lze konstatovat, že veškeré body uvedené v zadání závěrečné práce byly splněny v plném rozsahu.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Závěrečná práce je zpracována na dobré úrovni. Grafické přílohy vhodně doplňují textovou část.
Neshledala jsem žádné zásadní nedostatky. Autorka prokázela, že se v dané problematice dobře
zorientovala a je reálný předpoklad, že je schopna využít své teoretické znalosti a poznatky při řešení
odborných problémů také ve své diplomové práci, ve které chce navázat na svou bakalářskou práci.

5. Hodnocení formální stránky.
Závěrečná práce je zpracována s velkou pečlivostí, je čtivá a přehledná. 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?
Rešeršní zpracování dané problematiky bude autorka moci dále využít při řešení diplomové práce,
kde se bude zabývat již vlastní analýzou nepolárními uhlovodíky C10-C40.

7. Celkové hodnocení práce.
DOPORUČUJI k obhajobě.
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