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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Velmi kladně hodnotím 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 dobré úrovni. Po celou dobu zpracování závěrečné práce byla v kontaktu s
vedoucím práce.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená závěrečná práce řeší aktuální a originální téma (0% shoda). Autorka se zabývá
problematikou efektivního odstranění vybraných kovů z vodného roztoku pomocí slupek ořešáku
královského. Teoretická část se zabývá biosorpcí a jejím mechanismem, dále je v ní popsán vybraný
biosorbent a studované těžké kovy, jmenovitě Cr(VI) a Zn(II), včetně dosavadní technologie
používané k jejich odstraňování z odpadní vody. V Praktické části jsou popsány aplikované metody
úpravy biosorbentu, stanovené hodnocení, jednotlivé výsledky jsou pak vyhodnoceny v kapitole
výsledky a v Závěru následně autorka zjištěné poznatky shrnuje a navrhuje mpžné řešení.

Závěrečná práce má 44 stran vlastního textu včetně 21 obrázků a 6 tabulek. K jejímu vypracování
bylo použito 56 domácích i zahraničních literárních pramenů, které jsou v textu správně citovány a
velmi pečlivě také uvedeny v seznamu literatury.

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.
Autorka prokázala, že se v dané problematice dobře zorientovala a je reálný předpoklad, že bude
schopna využít své teoretické znalosti a poznatky při řešení odborných problémů.

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, až na drobné
nedostatky, za velmi zdařilou.

např. namátkou uvádím:
- od kapitoly 7 se již nečíslují kapitoly,
- v kapitole Cíl bakalářské práce je trochu netradiční používat citace,
- autorka by měla v celé práci používat jednotné psaní slova organismus/organizmus (např. str. 4 a
další),
- obrázek 2 je horší kvality.

6. Jaký je způsob využití práce?
Zjištěné posznatky jsou přínosné a lze je publikovat.

7. Celkové hodnocení práce.
DOPORUČUJI k obhajobě.
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Ostrava, 19.05.2013 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.


