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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Práce podává ucelený, vyčerpávající přehled o 
chemických sloučeninách, které se účelově nevyrábějí, ale které vznikají jak při různých 
přírodních jevech, tak při lidské činnosti (spalování odpadu, provoz motorových vozidel a 
pod.) a jsou vysoce nebezpečné vzhledem k velmi dlouhému biologickému poločasu a afinitě 
k tukové tkáni. 
Autorka se ve své práci  zaměřuje nejen na fyzikálně-chemické vlastnosti různých dioxinů, 
ale i na jejich detekci, mechanismus účinku, farmakokinetiku a projevy toxicity na jednotlivé 
fyziologické systémy a to ve vztahu k délce expozice. 
Význam zpracování zadaného téma lze podtrhnout tím, že této problematice je věnována 
široká celosvětová pozornost. 
 Práci hodnotím vysoce kladně a doporučuji jeji publikační zpracování, jako podklad pro 
informovanost všech obyvatel, zvláště na venkově. 
 
 
 
Dotazy a připomínky: Na autorku mám dotaz v tom smyslu, do jaké míry je v našem státě 
prováděna zkouška na přítomnost dioxinu nejen v potravinách pěstovaných v rizikových 
oblastech, ale i v potravinách dovážených z oblastí východní Asie, kde může být po desítky 
lett kontaminace půdy. 
Práci doporučuji k přijetí k obhajo´bě a hodnotím nejvyššším kladným stupněm 
 
 
 



    
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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