
Hodnocení bakalářské práce - vedoucí

Autor hodnocení: Mgr. Eva Pertile, Ph.D.

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Eva Pertile, Ph.D.

Oponenti: Ing. Michal Guziurek

Téma: Arsen, nikl a jejich organosloučeniny v životním prostředí

Verze ZP: 1

1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená závěrečná práce řeší aktuální téma. Autor rešeršně zpracovává problematiku arsenu, niklu
a jejich organických sloučenin v životním prostředí. V jednotlivých kapitolách práce jsou popsány
jak fyzikální, tak i chemické vlastnosti prvků a jejich sloučenin. Pozornost je rovněž věnována jejich
toxicitě, účinkům na lidský organismus a jejich negativnímu vlivu na ŽP. Autor se také zabývá
vlastním hodnocením výskytu obou prvků v ovzduší na Ostravsku.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Velmi kladně hodnotím zájem autora o řešenou problematiku i jeho aktivní přístup, tvůrčí činnost a
samostatnost po celou dobu zpracování závěrečné práce. Na své práci pracoval průběžně, což se
projevilo i na její velmi dobré kvalitě. Po celou dobu zpracování závěrečné práce byl 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 velmi dobré úrovni. Grafické přílohy vhodně doplňují textovou
část. Autor prokázal, že se v dané problematice dobře zorientoval a je reálný předpoklad, že je
schopen využít své teoretické znalosti a poznatky při řešení odborných problémů. Velmi kladně
hodnotím kapitolu 6, kde autor hodnotí obsah arsenu a niklu na Ostravsku. Neshledala jsem žádné
zásadní nedostatky.

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?
Vzhledem k rešeršnímu charakteru práce, lze práci publikovat například v některém z recenzovaných
odborných periodicích jako např. Odpadové fórum apod., nebo ji lze velmi dobře využít například
jako podklad pro učební texty nebo skriptum.

7. Celkové hodnocení práce.
DOPORUČUJI k obhajobě.
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