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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce odpovídá požadavkům na závěrečnou práci.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce odpovídá zadání pro její vypracování.

3. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Diplomová práce se zabývá vybranými kmeny bakterií z rodu Cupriavidus, Rhodococcus a
Pseudomonas při sledování jejich účinnosti v procesech heterotrofního loužení syntetických
olověných minerálů. Výsledky experimentů potvrzují solubilizační schopnosti u všech sledovaných
bakterií v uvolňování olova, i když s rozdílnou účinností, která se pohybuje v rozmezí 1,8 - 9,6 %.
Práce přináší nové poznatky v dosud méně známých procesech bioloužení nerostů pomocí
heterotrofních bakteriálních mikroorganismů, které mohou nalézt uplatnění např. při znovuzískávání
cenných kovů z odpadních substrátů.

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Studentka pracovala samostatně, s vedoucí práce pravidelně konzultovala postup při zpracování své
diplomové práce.

5. Hodnocení formální stránky.
Po formální stránce je práce zpracována svědomitě, jednotlivé kapitoly jsou přehledně členěny a jsou
v tematické návaznosti, citované zdroje informací svým umístěním odpovídají textu práce, závěrečný
přehled literatury je zpracován v souladu s normou ČSN ISO 690 a je dostatečně podložen domácími
i zahraničními publikacemi.

6. Jaký je způsob využití práce?
Práce shrnuje výsledky experimentálního využití bakterií při uvolňování olova ze syntetických
olověných minerálů.
Zjištěné výsledky jsou originální a významně doplňují informace o solubilizačních procesech na
minerální úrovni, které mohou být prakticky využity v procesech bioloužení přírodních minerálů s
využitím bakterií i dalších mikroorganismů.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů
Diplomová práce vykázala podobnosti se všemi nalezenými dokumenty ve 3 %, nalezené shody byly
zjištěny u předepsaného prohlášení v úvodu diplomové práce a dále v seznamu citovaných zdrojů v
závěrečné části práce. Z tohoto důvodu lze považovat zjištěné podobnosti za nepodstatné.

8. Celkové hodnocení práce.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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