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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Diplomantka pracovala při zpracování své závěrečné práce samostatně. Po celou dobu byla v
pravidelném kontaktu s vedoucím diplomové práce a konzultovala s ním své návrhy i dosažené
výsledky. Na své diplomové práci pracovala průběžně, po vypracování rešeršní části aplikovala
získané vědomosti ve své praktické části a při experimentální práci v laboratoři.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce se zabývá aktuální problematikou. Autorka se ve své práci zabývá posuzováním
vlivu Třineckých železáren – Moravia Steel, a.s. na kvalitu povrchové vody řeky Olše. Diplomantka
tak navazuje na svou bakalářskou práci, ve které hodnotila vliv Třineckých železáren na základě dat
získaných pouze z portálu Českého hydrometeorologického ústavu. V rámci své diplomové práce
autorka tato data již rozšířila o vlastní měření dalších hydrochemických parametrů. Na rozdíl od
bakalářské práce, kde byly vyhodnoceny pouze data získaná z portálu ČHMÚ, se tedy ve své
diplomové práci autorka zaměřila na vlastní měření dat, na kterých se podílela samostatně a to v
laboratoři Institutu environmentálního inženýrství HGF TU-Ostrava.

V teoretické části autorka popisuje přírodní poměry zájmového území a to geologické,
geomorfologické, pedologické, klimatologické a hydrologické. Zabývá se rovněž současným stavem
řešené problematiky a charakteristikou sledovaných hydrochemických parametrů. V praktické části
jsou pak popsána a charakterizována jednotlivá odběrová místa, včetně použitých metodik. Získané
výsledky jsou pak uvedeny a také správně a srozumitelně diskutovány v příslušných kapitolách. V
kapitole Výsledky jsou zjištěná data vyhodnocena jak slovně, tak graficky. Na základě zjištění v
rámci praktické části autorka navrhla další řešení, studované problematiky.

Práce má celkem 54 stran vlastního textu, včetně 15 tabulek a 23 obrázků, přičemž teoretická i
praktická část je rovnoměrně vyvážena. V práci je rovněž uvedena i příloha, kde je uvedena
fotodokumentace odběrových míst. K zpracování rešeršní části autorka použila 43 literárních
pramenů jak cizojazyčných, tak domácích.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Lze konstatovat, že veškeré body uvedené v zadání diplomové práci autor splnil v plném rozsahu.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Předložená práce je na velmi vysoké úrovni. Grafické přílohy velmi dobře doplňují textovou část.
Výsledky jsou přehledně zdokumentovány a slovně srozumitelně vyhodnoceny. V závěrečné práci
jsem shledala pouze drobné nedostatky, které však významně neovlivnily kvalitu a úroveň práce.
Jedná se např. o nevhodný odkaz na obrázek 3 na str, 1, který je uveden až na str. 3 po uvedení
obrázku 1 a 2 a číslování obrázků v Příloze, kde by měly být obrázky číslovány nezávisle na textu
závěrečné práce, tedy od čísla 1.

Jinak nemám žádné zásadní kritické připomínky k závěrečné práci.
5. Hodnocení formální stránky.

Po jazykové i formální stránce je předložená diplomová práce na vysoké úrovni. Formulace jsou
jasné a věcné, kapitoly mají logický sled. Autoři jsou v rešeršní části práce správně citování, odkazy
na tabulky a obrázky jsou vždy uvedeny v textu. Neshledala jsem žádné zásadní formální nedostatky.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce jsou přínosné a tedy publikovatelné.



7. Celkové hodnocení práce.
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