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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah BP a její členění 

X A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 
2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

X B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 
3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

 A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

X B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 
dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 
4. Jazyk práce 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

X B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   
obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 
5. Formální a grafická úroveň práce 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

X B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 
Odkazy na literaturu by měly být číslovány postupně v celém textu. Práce začíná citací 13. Citace 1 

na straně 3 má být citace 10. Dále bych doporučovala citovat více prací publikovaných 
v mezinárodních odborných časopisech. 

Kapitola 5.1 Popis technologických linek ČOV patří spíš do kapitoly 4 (Experimentální část) 
nikoliv do kapitoly 5 (Výsledky a diskuze). 

Tabulka 4 na str. 21 by měla být tabulka 6 (tabulka 4 je už na str. 16). Tabulka 5 na str. 22 by měla 
být tabulka 7 (tabulka 5 je už na str.17). 

 
 
 
 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1) Na str. 7 píšete: „V anaerobním prostředí dochází činností fermentativních bakterií 
k syntéze kyseliny octové a dalších snadno rozložitelných látek.“ Můžete uvést nějaké 
konkrétní příklady těchto látek? 

2) Můžete vysvětlit pojem oxická zóna? Jedná se o aerobní zónu a slovo oxická vzniklo 
překladem z angličtiny?  

3) Jak je definovaná citlivá oblast dle směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních 
vod? 

4) Na str. 18 píšete: „Hodnota Qmax zakreslená v grafech značí maximální hodinový průtok, 
který je 83 l/s.“ Z této věty není jasné, co hodnota Qmax  udává. Jaká by byla vhodnější 
formulace? 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ  podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
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