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Typ cíle a název 

DP 

Jedná se o experimentální práci v oboru bioremediačních technologií s jasně 

formulovanými cíli, která vyžadovala zvládnutí celé řady náročných 

instrumentálních metod.  

 

Vlastní přínos a 

náročnost 

Studentka úspěšně zvládla optimalizaci metody stanovení PCB ve vodných 

matricích a tuto metodu dále aplikovala při hodnocení biodegradačních 

pokusů. K naplnění poměrně ambiciózních cílů práce si musela osvojit řadu 

dalších fyzikálně-chemických a mikrobiologických technik. 

 

1 

Otázky a hypotézy Jednotlivé cíle práce na sebe logicky navazují a konečné navržení pracovních 

podmínek průtokového bioreaktoru pro optimální biodegradaci PCB ve 

vodných matricích má nepochybně vysoký aplikační potenciál. 
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Design metody a 

data 

 

Výběr a design metod odpovídá účelu, jejich použití je logicky a přehledně 

zdůvodněné. 

Po optimalizaci metody stanovení PCB na uměle kontaminovaných vodách 

byla analyzována podzemní voda pocházející z bývalého areálu obalovny 

živičných směsí. Ve vzorcích byly stanoveny významné zbytkové 

koncentrace PCB. Navazující biodegradační testy, včetně testů v průtokovém 

reaktoru, však pracují výhradně s uměle kontaminovanou vodou. 

Z aplikačního hlediska by bylo zajímavé otestovat účinnost průtokového 

reaktoru na kontaminované vodě z obalovny, zejména pokud byla 

k dispozici. Proč se tak nestalo? 
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Zpracování dat 
 

K numerickému a statistickému zpracování dat  1 

Presentace dat  a k volbě a zpracování tabulek a grafů nemám žádné připomínky.  1 

Interpretace dat 
 

Autorka práce excelentně zvládla kriticky zhodnotit získané výsledky a 

diskutovat je v kontextu literárně dostupných údajů 

1 

Literatura 
 

Zpracovala literární rešerši z úctyhodných 143 zdrojů, převážně 

mezinárodních. 

1 

Logika textu a 

formální úprava 
 

Až na drobné, níže uvedené překlepy, je práce jazykově perfektní, logicky 

strukturovaná a srozumitelná. 

Překlepy a nejasnosti: 

Název anglicky – pro podzemní vodu se spíše používá výraz „groundwater“ 

Kap. 3.4.1.2:, druhý řádek – „metabolizována“ 

Tab. 2, str. 29 – skutečně se pro spikování vzorků používalo 500 l milli-Q 

vody? 

Kap. 5.4.3.3. – z textu není jasné, jaký byl rozdíl mezi samotnou reakční 

směsí a slepým pokusem – vždy je složení 20ul vzorku a 180ul činidla. 

Str. 59, druhý řádek – lépe „…výsledkům stanovení ergosterolu“. 

1 

výsledná 

známka 

 

Přes uvedené drobné připomínky považuji práci  Bc. Kamily Šrédlové za velmi 

zdařilou a jednoznačně ji doporučuji jako podklad k udělení titulu Mgr. 

 

 

 


