Posudek oponentadip|omovépráce
Jménoa pÍíjmení
uchazeěe/ky:MarkétaŠbchtová
Název práce:VyuŽitÍ
rost|innfch
biotechnologií
k odstrafiování
farmakze Životního
prostiedÍ.
A. Bodové hodnocení jednot|ivfch aspektú práce (označteprávě jednu z možností)
l. Rozsah DP a její členění
A - pŤiměiené,odpovídajícharakteruDP a vjanamu jednotli

PŤípadnf
slovni komentáŤk bodrim l. až5.
Fytoextrakčníschopnost- pojem se váže k organismu (zde rostlině) niko|iv kc kontaminantu
(na mnohamístechnapÍ.str.33' 35 atd.)
V grafech bych pro většípŤehlednostuváděla pňímočasovfrÍseka sjednotila velikost a typ
písma.
V textu použÍvátepro rost|innf drlh Pisum sutivun,česl(Ínázev peluškajarní, ale v grafech
hrách' i když se múžejednat o ekviva|entbylo by vhodnějšípoužívatv celépráci jen
jeden z názvŮ.

ch částí

B . nevyrovnané,členěnínenílogické nebo rozsahjednotlivjch částínekorespondujesjejich vlznamem
C - uspokojivé,rozsah některfch částínedosačuje

]A - vfbomá' bez ávaŽnějších pŤipomínek
]B - velmi dobrá' s ojedinělfmi drobnfmi ávadami (nejasnostvjkladu' chyby ve vzorcích nebo chemic!/ch
názvech, nedokonal! popis metod nebo vfsledkú)
C - uspokojivá,s četnějšírni
drobnj'mizávadami
N - nevyhovující's hrubfmi chybami

A . bez pťipomínelqvšechnypŤevzaté
tidajes citacízdroje, celko\.' početcitacíodpovídácharakterupráce

B. Obhajoba
Dota4) k obhajobě
Uvažovalajste o rytotoxicitě vybranlch farmak?
Pročjstesi k pokusrlmvybralaprávě hrách,slunečnici,kukuŤicia Ťepku?
V grďech ani v textuse nezmiřujeteo odchylkáchv měÍeni,kolik kultivačních
baněkbylo pro
jednotlivépokusy použito?

B. uspokojivé's občasnlmíneobratrostrÍlizejm. v umístěníodkazrl, nebo s celkově nižšímpočtemcitací
C - s vážnějšímiávadami, napŤ.pievaŽují''nestandardni,.odkazyna učebnice,pŤednášky'webovéstánky,
nebo se ojediněle vyskyfuje opominutíodkazu na zdroj pťevzatÝchdat
N . nevyhovující'velmi má|o citact ev. rysy p|agiátu(črstéopomijeníodkazu na zdroj pňey,atych
Id8t' popr. opsáníve|l.ÍchčástÍtextu)

A . vfbomj' práceje napsána čtivěa srozumitelně,bez ávaŽnějšíchgamaticlclch n. pravopisnlch chyb
B. velmi dobrj, ojediněléstylistické neobrahosti, gramďické n. pravopisnéchyby
c . upokoji\.'' četÍ'ější
slohovéneobrabrosti,gÍamatické
n. pravopisnéchyby' ojediněle se vyslrytují
obtížněsÍozumitelnén. nejednozračnéformulace
N. nelyhovujíct s četnÝmihrubÍmi chybami
5. FormáIní a grafická riroveů práce
A . vfbomá, bez pÍekleptla chyb ve formátování
B. velmi dobrá' ojediněléchyby formátucitaoí,pťeklepy,chybějící
zkratkyapod'
C. uspokojivá" s ojediněljmi většími(napl. vynechánísÍánky) nebo četnějšírni
drobnlmi chybami
N - nevyhovujíc{'s četnÝmihrubÝmi chybani

Stanoviskok opravěchyb v práci:
opravn! lísteldoprava
v textu JE / NENÍ (zakrouŽkujte)
podmínkoupŤijetí
práce
C. Celkovf návrh
Práci doporučuji
k piijetík dalšímu
Íízeni:ANO
Navrhovanácelková klasiťrkace:
velmi dobrá (2)
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