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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. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Student pracoval samostatně a s vedoucí práce pravidelně konzultoval postup při zpracování své
diplomové práce.

4. Hodnocení formální stránky.
Formálnímu zpracování diplomové práce nebyla ze strany studenta věnována dostatečná pozornost. V
práci objevují nesprávně uvedené odborné výrazy a také po jazykové stránce není práce bez chyb.
Připomínkuji především zpracování závěrečného seznamu citované literatury, který není veden v
souladu s předepsanou normou ISO 680.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit přítomnost toxických kovů v biomase aerofytních řas rodů
Pleurococcus a Trentepohlia z lokalit průmyslově exponovaných míst města Ostravy. Při srovnání
obou vybraných řas bylo ověřeno, že jsou schopny bioakumulace toxických kovů, přičemž výsledky
ukázaly, že řasa Trentepohlia je schopna 2 – 3krát vyšší bioakumulace vybraných kovů ve srovnání s
řasou rodu Pleurococcus.
Na str. 13 – 15 autor popisuje rod Trentepohlia jako rod subaeriálních vláknitých zelených řas, který
je rozšířen v tropických, subtropických až mírných oblastech s vlhkým podnebím.
Je autorovi známo, kolik je v současné době popsaných druhů tohoto rodu a u kolika z nich je
publikován výskyt v České republice? Který z těchto druhů je znám jako kolonizátor borky stromů?
Na kterých stromech autor práce pozoroval masivní nárůst a naopak, na kterých stromech se řasa
nevyskytovala? Čím by vysvětlil tento jev? Jak se tato řasa rozmnožuje? Jak se přenáší v přírodě?

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky experimentální práce poukazují na možnost využití biofilmů aerofytních mikroskopických
řas jako bioindikátorů stavu životního prostředí. Role aerofytních řas jako bioakumulátorů a
bioindikátorů prostředí znečištěných kovy dosud nebyla dostatečně prozkoumána, proto by bylo
vhodné v rámci návazných experimentů doplnit výsledky autora o data z dalších průmyslově
kontaminovaných oblastí, jak to sám autor navrhuje v závěru své práce. Výsledky autora jsou
originální a oceňuji především autorův časově náročný přístup k odběru vzorků v terénu, stejně jako
náročné zpracování vzorků pro spektrometrické analýzy, které svědčí o laboratorní zručnosti i  zájmu
autora o zvolené téma diplomové práce.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů.
Z protokolu vyhodnocení podobností generovaných systémem THESES na kontrolu plagiátorství
vyplývá nedokonalost tohoto systému, který opakovaně vyhodnocuje podobnosti ve formálně
předepsaných částech práce. Jedná se o shody v názvu školy, fakulty a katedry a v úvodním
prohlášení. Další podobnosti byly zjištěny pouze v kapitole věnované metodám experimentální práce,
kde je popisován postup při analýze obsahu prvků metodou ICP-MS (spektrometrie s indukčně
vázaným plazmatem a hmotnostním detektorem). Tyto shody lze rovněž považovat za irelevantní,
neboť výše uvedený popis technického zařízení a postupu analýzy je obecně platný, dostupný na
stránkách příslušné laboratoře.



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