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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Hodnotí se splnění všech zadaných úkolů. 
Práce odpovídá zadání v plném rozsahu, student splnil všechny cíle práce. 

 
2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce, případně 

jejich úplnosti? 
 

Práce je logicky a přehledně členěna, její části jsou úplné a logicky provázané. 
 
3. Základní zhodnocení závěrečné práce. 
 

 Práce má 56 stránek, obsahuje 3 grafy a 31 tabulek. Student nevedl latinský název hybridního jílku Lolium x 
boucheanum Kunth. 

 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 
 

V práci postrádám zhodnocení vlivu kompostování na kvalitu ovzduší, student mohl rovněž uvést 
vliv kompostování na osud kontaminantů v půdě. 

 
5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? 

Mimo jiné zhodnoťte i původnost práce. 
 

Student provedl testy s hybridním jílkem, jím prováděné testy jsou do značné míry jedinečné, neboť nejčastěji 
testovanými organismy jsou Sinapis alba, Dafnia magna, Vibrio fisheri, Brassica rapa, Avena sativa, Folsomia 
candida, Caenorhabditis elegans,Enchytraeus crypticus, Enchytraeus albidus, Lactuca sativa. 

 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Mimo jiné zhodnoťte, zda jsou citovány použité studijní prameny, zda jsou citace v textu na místě a všechny citované 
studijné materiály jsou v seznamu literatury.  

 

 Citace odpovídají normě, studijní materiály jsou  v seznam literatury. 
7. Hodnocení formální stránky. 
 Práce je po formální stránce na  dobré úrovni, obsahuje minimum překlepů a chyb. Student  latinské názvy  nepsal 
 kurzívou. Např. str. 23 Eisenia foetida – žížala hnojní, Eisenia andrei - kalifornský červený hybrid. Poděkování 
 přítelkyni považuji ve vědecké práci za nevhodné.  

8. Jaký je způsob využití práce? 
Jsou výsledky práce prakticky využitelné, resp. jsou již využívány? Doporučujete výsledky práce publikovat? 

 

 Výsledky práce jsou využitelné v praxi např. při využití kompostů k rekultivačním účelům. 
9. Celkové hodnocení práce. 

Zde uveďte, zda práci doporučujete nebo nedoporučujete k obhajobě; vlastní hodnocení závěrečné práce (výborně, 
velmi dobře, dobře, nevyhovující) uveďte na jiném místě.  
Doplňující otázky: 
1) Co to je sequestrace? 
2) Jaký je vliv kompostování na snížení emisí CO2?  
3) Jaký je vliv vlhkosti substrátu na život žížal? Pod jakou hranici by vlhkost substrátu neměla poklesnout a  proč? 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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