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Využití přečištěných odpadních vod pro kapkovou závlahu 

 

kriterium zdůvodnění (stávající text slouží jako návod přepište jej vlastním hodnocením) známka 

 

Typ cíle a název 

DP 

 

Diplomová práce (DP)  sestává z experimentální studie vlivu přečištěné odpadní 

vody na půdní parametry. Název práce odpovídá jejímu zaměření. 

 

 

1 

Vlastní přínos a 

náročnost 

 

 

Práce obsahuje relevantní množství experimentů a jejich náročnost a je 

přiměřená DP. Vlastní přínos autora spočívá dodatečně z provedení 

zmíněných experimentů a interpretace výsledků. Práce přináší unikátní data, 

nicméně jak autor sám nakonec přiznává, téma zřejmě nelze uspokojivě 

dořešit 1 ročním experimentem a odpovědi jsou sice zajímavé a optimistické, 

nejsou zřejmě finální. 

 

2 

Otázky a hypotézy Hlavní cíl práce je definován a DP celkově směřuje k jeho naplnění. Práce obsahuje 

3 hypotézy, které svými výsledky řeší. Práce má přímo aplikační potenciál, neboť 

řeší konkrétní téma závlahy zemědělských půd z alternativních zdrojů. 
 

1 

Design metody a 

data 

 

Pro daný účel řešení DP je rozsah analýz a časová a technická náročnost adekvátní, 

stejně tak zvolené metody. Data jsou dostatečně popsána a v uvedeném časovém 

intervalu jsou vypovídající.   

 

1 

Zpracování dat 

 

Zpracování dat je adekvátní a požité statistické testy relevantní. 1 

Presentace dat   

Výsledky netrpí duplicitou a data jsou přehledně presentována formou 

tabulek a grafů.  

 

 

1 

Interpretace dat 

 

Data jsou dostatečně diskutována s literaturou a diskuze je logicky členěna. Autor 

celkem kriticky hodnotí naměřená data a sám poukazuje na jejich vypovídající 

schopnost.  

 

 

1 

Literatura 

 

 

Literární rešerše, je velmi dobře připravena a je naprosto dostatečná. Autor velmi 

vhodně zvolil strukturu rešerše a citoval nezbytné prameny. Z kvality rešerše dále 

čerpá i diskuze výsledků s literaturou. 

 

 

1 

Logika textu a 

formální úprava 

 

Práce je celkově velmi kultivovaně sepsána a netrpí příliš zbytečnými 

překlepy a formálními nedostatky. 

Faktických chyb je málo a svojí povahou nevyžadují žádnou korekturu. 

Nicméně několik menších nepřesností apod. je uvedeno zde: 

 

Str. 15 perfluorované látky – tvrzení o osudu těchto látek v průběhu 

čistírenského procesu je vytržené z kontextu a mírně nepřesné 

Str. 18 triclosan – je antimikrobiální látka, ale nemyslím si, že se řadí mezi 

antibiotika, maximálně mezi chemoterapeutika 

Str. 29 Tvrzení o časté nebezpečnosti transformačních produktů PPCP je 

1 



sporné bez uvedení konkrétních toxikologických efektů. 

Str. 30 U řady PPCP jsou známy bioakumulační účinky, tedy nelze takto 

jednoznačně tvrdit, že koncentrace v rostlinách jsou stejné jako v okolí. 

Možná u většiny to i platí, ale PPCP je prostě příliš široká skupina. 

Str. 35 Jsou uvedeny různé počty desetinných míst u % 

Popis obrázku 20 je na následující straně. 

 

 

výsledná 

známka 

 

Celkově je práce pečlivě sepsána, obsahuje dostatečné množství experimentů a dat 

pro účely DP a doporučuji ji k obhajobě. 

 

1 

 

 

Dotazy: 

 

Na str. 27 uvádíte, že POV může mít pozitivní i negativní vliv na diversitu bakterií. Popište jak byste 

interpretoval tyto vlivy z hlediska dopadu na kvalitu půdy. 

 

Proč je vysoká variabilita dat u Ca, Mg, P a K ve srovnání s daty Na? 

Jak dlouhodobé experimenty by podle vašeho názoru byly potřeba pro pochopení dějů a rizik spojených 

s používáním POV? 


