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1) V textu má být sjednocena notace citací: 

V případě kolektivu autorů ve formátu (Jméno et al., rok) 

V případě dvou autorů ve formátu (Jméno a Jméno, rok) 

V případě jednoho autora ve formátu (Jméno, rok) 

V případě více studií jednoho autora v jednom roce ve formátu (Jméno, rokx a rokz) 

V případě více studií jednoho autora ve více letech ve formátu (Jméno, rok a rok) 

Strana Původní znění citace Nové znění citace 

9 Akindoyo, et al., 2016 Akindoyo et al., 2016 

10 Zhang, B. et al., 2020 Zhang et al., 2020 

10 Frostegård, et al., 2011 Frostegård et al., 2011 

13 Urgun-Demirtas, 2007 Urgun-Demirtas et al., 2007 

14 Shah, A. A. et al., 2008a Shah et al., 2008a 

14 Zhang, J. et al., 2020 Zhang et al., 2020 

18 Howard et al., 1999 & 2012 Howard et al., 1999 a 2012 

18 Shah et al., 2013a & 2013b Shah et al., 2013a a 2013b 

19 Shah, Z. et al., 2013b Shah et al., 2013b 

19 Shah, A. A. et al., 2008a Shah et al., 2008a 

19 Shah, A. A. et al., 2008a Shah et al., 2008a 

19 Shah, Z. et al., 2013a Shah et al., 2013a 

24 Clarridge J. E., 2004 Clarridge, 2004 

24 Shah, Z. et al., 2013b Shah et al., 2013b 

25 Klamer & Bååth, 2004 Klamer a Bååth, 2004 

25 Brockett, et al., 2012 Brockett et al., 2012 

42 Niemi & Vepsäläinen, 2005 Niemi a Vepsäläinen, 2005 

43 Klamer & Bååth, 2004 Klamer a Bååth, 2004 

 

2) Na straně 9 je chybně uvedeno: „V posledních letech je skloňováno i téma mikroplastů – jejichž 

nejzkoumanějšími zástupci jsou produkty osobní péče a mikroplasty z textilních vláken (Nielsen et al., 

2020).“ 

Správná formulace je: „V posledních letech je skloňováno i téma mikroplastů – velká pozornost je 

věnována např. složkám z produktů osobní péče (např. mikroplasty z peelingových krémů) nebo 

mikroplastům z textilních vláken (Nielsen et al., 2020).“ 

3) Na straně 8, v seznamu zkratek, má být uvedeno: 

CMR – karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci (z angl. Carcinogenic, mutagenic and toxic 

to reproduction) 

4) Na straně 14 je chybně uvedeno: „… mikrobiální houby a bakterie …“ 

 

Správná formulace je: „ … mikroskopické houby a bakterie …“ 

5) Na straně 14 je chybně uvedeno: „V případě hub dochází k přichycení pomocí hyf, které 

mechanicky pronikají do plastu“ 

Správná formulace je: „V případě hub dochází k uchycení pomocí hyf, které mechanicky přichytí k 

povrchu plastu“ 

6) Na straně 16 je chybně uvedeno: „… které se za běžných podmínek v půdním prostředí vyskytují 

výjimečně, nicméně v posledních letech s popularizací hnojení biouhlím se mohou vyskytovat i v polní 

půdě, která je biouhlím ošetřena. Biouhlí může obsahovat…“ 



Správná formulace je: „… které se za běžných podmínek v půdním prostředí vyskytují výjimečně, 

nicméně v posledních letech s popularizací hnojení biouhlem se mohou vyskytovat i v polní půdě, 

která je biouhlem ošetřena. Biouhel může obsahovat …“ 

7) Na straně 27 je chybně uvedeno: „Vzhledem k očekávané účasti hub na biodegradaci PUR bude v 
biofilmu na povrchu materiálu naměřena větší biomasa hub než bakterií.“ 
 
Správná formulace je: „Vzhledem k očekávanému vyššímu zastoupení hub v lesních půdách lze 
předpokládat, že v biofilmu na povrchu materiálu budou naměřeny PLFA signalizující jejich 
přítomnost ve vyšší míře než u půd polních.“ 
 
8) U obrázků 9 a 11 má být odstraněna chybová úsečka a v popisku doplněna formulace 
„Vizualizované hodnoty jsou průměrem ze dvou měření“ 
 
9) Na straně 41 je chybně uvedeno: „ … že ve druhém opakování biodegradačního testu s použitím 
litterbagů, byla v biofilmu na povrchu polyuretanu zjištěna vyšší biomasa hub než ostatních 
mikroorganismů.“ 
 
Správná formulace je: „ … že ve druhém opakování biodegradačního testu s použitím litterbagů, byla 
v biofilmu na povrchu polyuretanu zjištěna vyšší koncentrace PLFA charakteristických pro zástupce 
hub než ostatních mikroorganismů.“ 
 
10) Na straně 43 je chybně uvedeno: „V diplomové práci byla pro identifikaci mikrobiálního 
společenstva biofilmu použita metoda PLFA“ 
 
Správná formulace je: „V diplomové práci byla pro charakterizaci mikrobiální biomasy společenstva v 
biofilmu použita metoda PLFA“ 
 
11) Na straně 44 je chybně uvedeno: „Výsledky z analýzy PLFA, ale neukázaly signifikantní rozdíl mezi 
složením mikrobiálního společenstva na biofilmu PUR z půdy lesní a z půdy polní.“ 
 
Správná formulace je: „Výsledky z analýzy PLFA, ale neukázaly signifikantní rozdíl v obsahu 
sledovaných skupin PLFA u lesní a polní půdy.“ 
 
12) Na straně 39 má být uvedeno: 

 
 
 



 
 
 
 
 
9.6.2021              Pavel Hušek 
 


