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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 Ano, závěrečná práce je zpracována v plném jejím rozsahu. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

 Samotné zadání diplomové práce je členěno do 5 kapitol. Vzhledem k rozsáhlé 

problematice týkající se uranu (charakteristika, způsob získávání, apod.) se autorka 

nedržela zadání a rozčlenila práci do 9 kapitol. Ty však na sebe srozumitelně navazují a 

tím se poměrně dobře podařilo objasnit zadání závěrečné práce. 

 

3. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

 Samotný cíl závěrečné práce mohl být v úvodu více rozpracován. Autorce se podařilo 

objasnit celkovou problematiku vyplývající ze zadání, kde plynule přešla z náročné, 

obsáhlé a poměrně složité teorie ke své experimentální části, kterou popsala a v závěru i 

vyhodnotila. 

  

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

 Jak už bylo napsáno, autorka se nedržela přesnou strukturou zadání kapitol. Vzhledem 

k tomu, že diplomová práce je brána, jako technická literatura, mohl být volen jiný 

způsob znázorňování jednotek (mg/l =˃ mg.l
-1

). V práci také chybí seznam použitých 

zkratek. Tabulka č. 15 mohla být zpracována tak, aby působila jednotným dojmem, tj. 

nebyla by rozdělena na dvě tištěné strany. 

 

Otázky: 

a) Co je to poločas rozpadu? 

b) Co je jednotka ppm? 

 

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

 Závěrečná práce především přináší nové poznatky v kap. 8.6, kde autorka prováděla 

vlastní zkoušku měření, kde porovnávala chemický a bakteriální způsob loužení na jejím 

vybraném vzorku uranové rudy. Naměřené výsledky pak porovnává a hodnotí. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 Autor čerpal z doporučené literatury, kterou nemálo doplnila dalším množstvím jiných 

pramenů. Výběr a využití těchto pramenů je velmi dobrý a v textu závěrečné práce je na 

ně správně odkazováno. 

 

7. Hodnocení formální stránky. 

 Autorka se držela všech zadaných směrnic ohledně úpravy. V samotném textu nebyly 



pozorovány žádné gramatické chyby, či překlepy. Proto formální stránku práce 

hodnotím, jako velmi dobrou.  

 

8. Jaký je způsob využití práce? 

 Výsledky závěrečné práce mohou být prakticky využitelné. Pro lepší stanovení 

samotného bakteriálního loužení uranových rud bych doporučoval rozpracovat větší 

množství experimentálního měření. Proto závěrečnou práci nedoporučuji k publikování. 

 

9. Celkové hodnocení práce. 

 Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.  
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