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Předkládaná bakalářská práce je složena jak z rešeršní, tak empirické části a zabývá se analýzou bioaerosolu, 

zejména spor hub. V rešeršní části si studentka kladla za cíl charakterizovat spory hub, jejich chování v atmosféře 

a vlastnosti, vliv na zdraví, dále pak poskytnout informace o metodách odběru a detekci bioaerosolu. Cílem 

experimentální práce bylo ověřit, zda pro odběr a analýzu spor hub nebo jejich částí jako složek bioaerosolu  lze 

využít prvního stupně jednoho typu kaskádního impaktoru (tzv. Hi-Vol). 

 

Rešerše je dostatečně obsáhlá, srozumitelná a struktura osnovy logicky rozvíjí dané téma. Studentka pracovala 

s velkým množstvím převážně anglicky psané odborné literatury ve formě recenzovaných článků a knih, použila i 

několik webových odkazů. Seznam literatury by si zasloužil větší pozornost, jelikož postrádá jednotnost. Je řazený 

abecedně dle příjmení autorů, ale iniciály jmen jsou před příjmením. Tím se zhoršuje orientace v seznamu. Také 

internetové zdroje byly nesprávně citovány.     

 

V experimentální části studentka odvedla velké množství práce a to hlavně při analýze pomocí elektronového 

mikroskopu a následném vyhodnocování obrázků. Cíl experimentální práce byl sice jasně definován, ale příliš 

neodpovídá názvu práce. Také mohly být představeny kroky, které povedou k jeho naplnění. Dále se studentka 

v Úvodu zmiňuje, jaké úkoly byly v průběhu práce provedeny a v kapitole Výsledky a diskuze je postupně shrnuje. 

Studentka bohužel opomenula napsat výsledky k úkolu týkající se souvislosti mezi druhovou variabilitou 

bioaerosolu (v tomto případě spor hub) a hmotností odebraných částic na filtru. Z mého pohledu tato část není 

podstatná k dosažení stanoveného cíle. 

 

Množství dat je pro většinu analýz dostatečné s výjimkou korelační analýzy. Vhodnější by bylo zobrazení vztahu 

mezi dvěma proměnnými v grafu. Diskuzi výsledků se autorka mohla věnovat o trochu více. Několikrát uvádí, že 

se její výsledky shodují s jinými pracemi, ale žádné studie zde necituje. Analyzovaná velikostní frakce 

atmosférického aerosolu (>10 µm) z hlediska zdraví a tedy i legislativy není tak důležitá v porovnání s menšími 

částicemi. Bylo by tedy vhodné uvést, jaký je možný aplikační význam této práce. 

 

Co se týče vyhodnocování bioaerosolu, jak studentka určila, že částice je bioaerosol, když z fotografií (např. obr. 

15 nebo 17) není jednoznačně možné rozeznat, jestli jde o minerální částici či bioaerosol? Bylo použito přídatné 

metody, např. SEM+EDS, která umožňuje určit chemické složení vzorku? Dále pak jak studentka určovala 

neidentifikované spory hub, pokud je tedy s žádnou literaturou neidentifikovala, jak určila, že je to spora a ne např. 

pyl? Ve vzorcích bylo množství neidentifikovaných spor hub poměrně velké v porovnání s identifikovanými 

sporami. Bylo by zajímavé porovnat tento poměr se studiemi, které používaly obdobnou metodiku. 

 

Prezentované tabulky jsou přehledné a jejich obsah není duplikován v textu. Obrazová část je poměrně obsáhlá, 

autorka ukazuje hlavně různé tyty spor hub. Na obrázky bohužel není odkaz v textu a to může být pro čtenáře 

matoucí. Popisky u grafu by měly být ve stejném jazyce jako text. Práce obsahovala relativně hodně překlepů, 

několik gramatických chyb a špatně strukturovaných vět, i přesto byl text srozumitelný a čtivý. 

 

Domnívám se, že i přes výše uvedené nedostatky splňuje tato práce požadavky kladené na BP, a proto ji 

doporučuji jako podklad k udělení titulu Bc. 
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