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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Oceňuji zájem, samostatnost a vytrvalý přístup uchazeče, díky němuž se podařilo diplomovou práci
dovést do konečné podoby. Student pracoval průběžně a byl se mnou v kontaktu.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Cílem předložené diplomové práce bylo ověření laboratorní biodegradace vybraných organických
polutantů ve vzorku čistírenského kalu. K laboratorním experimentům byly použity bakteriální
kultury Pseudomonas putida a Rhodococcus sp.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Student splnil všechny úkoly stanovené zadáním diplomové práce.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Absolvent prokázal, že se v dané problematice dobře orientuje a je schopen využít svých znalostí,
poznatků a zkušeností při řešení odborných problémů studovaného oboru.
Kritické připomínky nemám.
Co se týče kontroly na plagiáty, nebyly nalezeny žádné podobné dokumenty.

5. Hodnocení formální stránky.
Práce je zpracována přehledně, pečlivě, formulace jsou jasné a věcné. Má 58 stran textu, který je
vhodně doplněn 40 obrázky a 9 tabulkami. Na závěr jsou zařazeny 3 přílohy. K vypracování
diplomové práce autor použil 27 literárních pramenů.
Jelikož autor ne vždy akceptoval moje připomínky, došlo právě v seznamu použité literatury k
nesprávnému citování internetových zdrojů.
Jinak je diplomová práce po jazykové i formální stránce na vysoké úrovni.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce jsou využitelné v praxi a mohou být publikovány.

7. Celkové hodnocení práce.
Spolupráce s Bc. Zdeňkem Čadou na řešení tématu diplomové práce se mi líbila, i když jsem se jeho
vedoucí stala až v březnu t.r., a budu na ni velice ráda vzpomínat.
Práci doporučuji k obhajobě.
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