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odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce j e zpracována d|e zadéni v plném j eho rozsahu.

Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti
jednotlivých částí práce, případně jejich úp|nosti?
Předložená závěrečná práce je srozumitelně strukturovaná, jednotlivé kapitoly na sebe
navazují, kapitoly jsou dostatečně zpracovány'

Zák|adní zhodnocení závěrečné práce.

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část v 7 kapitolách' Po úvodním
stanovení cílu práce autorka popisuje fyzikální vlastnosti strusek a způsobům, jakým
lze dosiíhnout áráty kovů ze strusek. V závislosti na tématu práce je zpracovéna i
teorie samotného prvku mědi (Cu). v kapitole 4 je pak objasněn samotný proces
bakteriálního loužení, faktory ovlivňující tento pÍoces a také druh baktérií, kteý tento
proces podporují. Kapitola 5 je pak začátkem samotné experimentiíJní části' Naměřené
hodnoty jsou ke konci práce vyhodnoceny aje učiněn odpovidajici závěr.

Jiné poznatky, kritické připomínky.

V práci je poměmě hodně věnováno samotné charakteristice druhu baktédí
Acidithiobacillus ferrooxidans' Experimentální část mohlo tvořit více zkoušek, popř
jejich srovnání' Vyhodnocení je poměmě stručné, ďe zase přehledné a jasné. Práce je
zpracověna bez větších nedostatků. Experimentální části mohlo bý věnováno více
času a prostoťu.
otévky:
a) Lze bakteriální louŽení lryužít i při odstraňování např. těžkých kovů ze strusek?

Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
(Mimo jiné zhodnoťte i původnost pláce.)

V experimentální ěásti (kapitola 5 a 6) práce přináší nové poznatky v riámci
experimentiálního měření, tj. stanovení výěŽnosti na optimrílní době loužení. Dále pak
ve stručném srovnání s chemickým loužením. Teoretická část tvoří cca 70 %o z celé
práce.

Jaká je charakteristika ýběru a lryužití studijních pramenů?

Autorka čerpa|a z doporuěené a j iné literatury , vyllži|a také poměmé mnoŽství
webových odkazů. V textu na veškeré zdroje řádně odkazuje. Výběr a využití
studijních pramenů hodnotím, jako dobý.
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/ 7. Hodnocení formální stránky
(Zlodnoťte jazykovou stránku i formální zpracování.)

AutorlŤ- se při zpracovríní ďplomové pníce' nevybnula drobným fomrrílní chybrímv úpravě, rovněž i drobným gramaticffi chybrím, které ovšem ni;ak nesnižují kvalitupriíce.

8. Ja|cý je způsob využti práce?
(Jsou ýsledlcy práce prakticky vyržitelné, resp. jsou 1E vryživárry? Doporučujete ýsledky prácepublikovafl)

Závérečnou-. ptátci nedoporuěuji publikovat vzhledem k malemu mnoŽstvíexperimentiílních vzorků a zkoušek. Zpracovaná ptětce můŽe sloúit, jako zdroj teoriemožného postupu zkoušek.

9. Celkovó hodnocení pníce.
(Zde ]oveďte, zAa práci doporučujete nebo nedoporučujete k obhajobě')
Diplomovou práci hodnotím anámkou,,velmi dobře.. a doporučuji ji k obhajobě.
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