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Úvodní strana: „Univerzita Karlova v Praze“ má být nahrazeno „Univerzita Karlova“ 

Strana 12, obrázek č. 1 má být nahrazen: 

 

Obrázek č. 1 – Přehled PFAS (upraveno dle Rahman a kol., 2014) 

 



 

Obrázek č. 1 – Přehled PFAS (upraveno dle Rahman a kol., 2014) 

 

Abstrakt, 3. řádek: „jako jakou hasící pěny“ má být nahrazeno „jako jsou hasící pěny“ 

Strana 10, 3. řádek: „K jejich akumulaci…“ má být nahrazeno „Kvůli jejich akumulaci…“ 

Strana 10, 7. řádek: „čistíren pitné vody“ má být nahrazeno „úpraven pitné vody“ 

Strana 10, 13. řádek: „lmity“ má být nahrazeno „limity“ 

Strana 10: „Cílem této práce je podat ucelený přehled o zdrojích a výskytu PFAS se zaměřením na 

přírodní vody a o koncentracích ve vodách pitných.“ má být nahrazeno „Cílem této práce je podat 

ucelený přehled o zdrojích a výskytu PFAS se zaměřením na přírodní a pitné vody.“ 



Strana 10: „Pokročilejšími metodami čištění, jako je adsorpce na aktivním uhlí, iontová výměna a 

membránová filtrace jsou účinné při odstraňování těchto kontaminantů.“ má být nahrazeno 

„Pokročilejší metody čištění, jako je adsorpce na aktivním uhlí, iontová výměna a membránová 

filtrace jsou účinné při odstraňování těchto kontaminantů.“ 

Strana 10, 13. řádek: „Následně podá podá možné metody pro účinné…“ má být nahrazeno 

„Následně podá možné metody pro účinné…“ 

Strana 14, 3. řádek: „Roku 1961 byla první zdokumentovaná zmínka o toxicitě…“ má být nahrazeno 

„Roku 1961 byla první zdokumentovaná zmínka o toxicitě… (EWG, 2019).“ 

Strana 14, 7. řádek: „fluorovýrobny“ má být nahrazeno „chemického závodu pro výrobu 

fluoropolymerů“ 

Strana 15, 2. řádek: „2610- 21 400 t“ má být nahrazeno „2610-21 400 t“ 

Strana 15, 5. řádek: „přesouvají do např. Číny nebo Indie“ má být nahrazeno „přesouvají např. do 

Číny nebo Indie“ 

Strana 16, 29. řádek: „organického uhlíkem“ má být nahrazeno „organického uhlíku“ 

Strana 17, 2. řádek: „Perfluorooktanový aniont (PFO--)“ má být nahrazeno „Perfluorooktanový aniont 

(PFO-)“ 

Strana 18, 14. řádek: „Hoffman a kol. (2011) uvedl“ má být nahrazeno „Hoffman a kol. (2011) uvedli“ 

Strana 19, 7. řádek: „Několik studií se zkoumalo rizika…“ má být nahrazeno „Několik studií zkoumalo 

rizika…“ 

Strana 20, 19. řádek: „Chen a kol. (2017) došly k závěru, že řeky…“ má být nahrazeno „Chen a kol. 

(2017) dospěli k závěru, že řeky…“ 

Strana 25, 16. řádek: „jako jsou např. jaterní či imunní účinky“ má být nahrazeno „jako je např. jaterní 

či imunní toxicita“ 

Strana 28, 28. řádek: „body“ má být nahrazeno „vody“ 

Strana 33, 8. řádek: „ovlivňuje“ má být nahrazeno „ovlivňují“ 

Strana 35, 9. řádek: „onemocněním“ má být nahrazeno „onemocnění“ 

Strana 36, 32. řádek: „odstraňováhny“ má být nahrazeno „odstraňovány“ 
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