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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená diplomová práce v plném rozsahu odpovídá zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Závěrečná práce je rozdělena do 7 kapitol a 20 podkapitol, které na sebe navazují. Struktura práce se
drží zadání a splňuje jej ve všech bodech. Obsah jednotlivých kapitol vyhovuje požadavkům
kladeným na diplomové práce.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Téma práce je vzhledem k studovanému oboru vhodně zvoleno. Student ve své práci sleduje vliv
industrializace na bioakumulaci mikroskopických řas. Student vybral pro experiment různě
průmyslově znečištěné oblasti, kde odebíral vzorky řas rodů Trentepohlia i Pleurococcus. Výsledky
experimentu byly vyhodnocovány pomocí metod atomové absorpční spektrometrie a spektrometrie s
indukčně vázaným plazmatem a hmotnostním detektorem.

4. Hodnocení formální stránky.
Práce obsahuje velké množství překlepů a formálních nedokonalostí. Má špatně vygenerovaný obsah
a tím i špatně očíslované kapitoly v textu, chybně očíslované obrázky atd.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
V práci chybí v textu odkazy na většinu obrázků i tabulek (např. tab. č. 1, obr. 4, 5, 10, 11, 12, 13
atd.) a navíc, obrázky jsou chybně seřazeny. Také připomínkuji citace (viz dále).
Otázka do diskuse:
Jaké bioindikátory pro identifikaci znečištění ovzduší, vod a půd se v praxi používají?

6. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Student ve své experimentální části práce poukazuje na užitečnost biofilmů aerofytních
mikroskopických řas, které zahrnují sledované řasy Trentepholia spp. a Pleurococcus spp. jako
významné kolonizátory stromů a bioindikátory znečištění atmosféry kovy a polokovy. Student jako
první poukazuje na praktickou možnost využití těchto druhů řas rostoucích na borkách stromů jako
možných bioakumulátorů toxických kovů z životního prostředí, což je nový pohled na tuto
problematiku. Doposud publikované studie se zaměřují převážně na využití řas jako bioakumulátorů
kovů a polokovů z vodního prostředí.

7. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Student při zpracování diplomové práce využil 61 zdrojů literatury, především cizojazyčné. Citacím
použitých pramenů však nevěnoval dostatečnou pozornost.
K citacím mám tyto připomínky:
- citace v textu mají časté opakující se formální chyby (např. Galloway a kol. 2002, Duffus 2002),
- objevují se špatně zapsané citace v textu práce, například: Muwafg and Bernd, 2006 (správně
MUWAFQ, H. Mohammed a Bernd MARKERT. Toxicity of heavy metals on Scenedesmus
quadricauda (Turp.) de Brébisson in batch cultures. Environmental Science and Pollution Research
[online]. 2006, roč. 13, č. 2, s. 98-104. ISSN 1614-7499; případně DOI:10.1065/espr2005.07.274),
- u některých odstavců v textu práce citace chybí úplně,
- některé citace nejsou uvedeny v seznamu literatury (např. Liu a kol., 2018; Fathi a kol., 2005 atd.).



8. Jaký je způsob využití práce?
Práce je zajímavá, ale bylo by vhodné, (jak již student i sám zmiňuje), prozkoumání více míst v
průmyslově a industriálně zatížených městech a oblastech, aby bylo dosaženo většího množství dat
pro další výzkumné závěry. Student i sám navrhuje některá další možná využití, která se potýkají i s
další problematikou, a to vše je tedy otázkou dalších průzkumů a experimentů.

9. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.
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