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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka bakalářské práce pracovala převážně samostatně, na práci pracovala průběžně a zúčastńovala
se plánovaných schůzek s vedoucí předložené práce.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku pesticidů. Zabývá se klasifikací pesticidů,
jejich osudem v ŽP, vybranými skupinami pesticidů a v předposlední kapitole se věnuje důležitému
tématu reziduí v potravinách. Poslední kapitola je přehledem legislativních opatření. Následuje
stručný závěr, seznam literatury, tabulek a obrázků a přílohy, ve kterých jsou detailněji popsány
doplňující informace o pesticidech. V práci je citováno 38 zdrojů převážně českých. Práce obsahuje
základní poznatky o pesticidech, postrádám hlubší rozbor účinků reziduí na organismy.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Z hlediska zadání je bakalářská práce splněna v odpovídajícím rozsahu.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
1. Literaturní zdroje jsou řazeny v seznamu dle abecedy a dále označeny pořadovým číslem, v textu
jsou označeny právě tímto pořadovým číslem. První odkaz na straně 1 je tak 30, což je v odborné
literatuře neobvyklé.
2. Tabulka č. 3 - uvádí hodnoty pesticidů stanovených v podzemní vodě v ug.kg-1. V tabulce č. 4
nesprávně zapsána jednotka ug.kg.
3. Kapitola 4.2 mohla být rozepsána způsobem jako kapitola 4.1.
 Dotazy:
1. Na straně 7 popisuje autorka disociační konstantu a píše, že disociace je spojená se sorpcí na
sedimenty a s bioakumulací. Může autorka vysvětlit, jak je spojená?
2. Na straně 12 jsou vyjmenovány faktory ovlivňující míru pesticidů v ŽP. Jsou tímto faktorem i
fyzikálně-chemické vlastnosti pesticidů?
3. Které pesticidy patří dle Stockholmské úmluvy k POPs? (str.18).

5. Hodnocení formální stránky.
Jazyková stránka předložené práce je na dobré úrovni, bez výrazných gramatických chyb, pouze
místy se nachází nevhodná spojení, např. samostatný člověk místo samotný (str.1) či poslední věta na
str.2., dolní indexy na straně 7 a 8, případně chybí interpunkce (str.15), rovněž výrazy tím pádem (str.
19) a skoro ve všech státech (str. 6) nejsou zcela vhodné k použití.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce jsou prakticky využitelné jako základ pro přípravu výuky v předmětu Kontaminanty
ŽP. Vzhledem k rešeršnímu typu práce není možné práci publikovat  v odborném časopise. Po
doplnění bude práce podkladem pro výuku.

7. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.
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