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Experimentální práce Kristýny Kroupové  je součástí projektu „Využití dlouhodobých (pasivních) 
vzorkovacích metod v kombinaci s in situ mikrokosmy k posouzení potenciálu (bio)degradace 
(PASSES)“ řešeného v konsorciu složeného z Přf UK, firmy DEKONTA, a.s. a norské pobočky firmy 
ALS. V rámci tohoto projektu probíhala sanace podzemní vody v areálu společnosti Farmak a.s. v 
Olomouci pomocí pilotní fotooxidační jednotky a zároveň monitoring úspěšnosti sanace 
s použitím pasivních a aktivních metod vzorkování. 

S ohledem na cíle, které jsou formulovány v úvodní kapitole, se jedná o velmi ambiciózní projekt. 
Na druhou stranu je nutné konstatovat, že na splnění vytyčených cílů se podílel celý tým 
řešitelského konsorcia výše zmíněného projektu PASSES, což představovalo určitou výhodu. 
Autorka však v práci jasně vymezila svůj okruh činností a lze konstatovat, že její příspěvek 
k naplnění cílů projektu byl nezanedbatelný. Vyzkoušela si týmovou práci při řešení úkolu, který 
svou komplexností převyšoval téma dané diplomové práce a vedlejším efektem je fakt, že 
Kristýna figuruje jako spoluautorka dvou odborných článků letos publikovaných v impaktovaných 
časopisech Water Research a Science of the Total Environment. 

Sběr dat pro DP byl realizován jak v terénu (lokalita Farmak), tak v laboratoři a autorka si musela 
osvojit různé instrumentální metody stanovení organických polutantů, PLFA apod. Množství dat 
pro následné vyhodnocení a potřebou interpretaci výsledků bylo díky výše zmíněné skutečnosti 
k dispozici dostatečné množství. Nadměrné množství použitých metod a naměřených dat však 
může vést k tomu, že se v dané problematice student ztratí a nezvládne svou práci zpracovat 
dostatečně přehledně. To však není případ předložené DP, která je zpracována velice precizně a 
srozumitelně. Postrádám pouze v popisu lokality mapku se zakreslením čerpacího a zasakovacího 
vrtu SM70 a SM72. Tyto jsou v textu opakovaně uváděny a je proto vhodné popsat, jak jsou 
situovány na lokalitě a znázornit směr proudění podzemní vody. Jiné výtky k práci nemám. 
Výsledky jsou přehledně shrnuty v tabulkách a vhodně zvolených typech grafů. V diskusi jsou 
dosažené poznatky konfrontovány s již publikovanými fakty, závěr je výstižný a srozumitelný.  

Práce je psána odborným stylem na velmi dobré úrovni bez chyb a překlepů. 

Seznam literatury je s téměř 150 odkazy na převážně zahraniční publikace více než nadprůměrný.  

Práci Kristýny Kroupové považuji za velmi zdařilou a jednoznačně ji doporučuji jako podklad pro 
udělení titulu Mgr. 
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