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Předkládaná diplomová práce se zabývá velmi aktuálním tématem koagulace 
látek produkovaných fytoplanktonem, konkrétně jejich neproteinovou 
složkou. Jak sám autor v práci podotýká, této problematice doposud nebyla 
věnována dostatečná pozornost a téma má tedy potenciál vědeckého přínosu 
v oblasti úpravy vody.  

 

Vlastní přínos a 
náročnost 

Kromě zdařilé literární rešerše práce obsahuje rozsáhlou experimentální část. 
Vzhledem k množství a charakteru naměřených dat je patrná značná časová 
náročnost provedených měření a také jsou prokázány laboratorní dovednosti 
autora práce.  

 

Otázky a hypotézy Cíle práce jsou jasně definovány a návaznost hypotéz je logická. Autor práce 
sice přímo nerozvádí možnou aplikaci výsledků v praxi, ale z kontextu práce 
je zřejmá. 

 

Design metody a 
data 

Zvolená metodika experimentů je vhodná pro naplnění stanovených cílů 
i ověření uvedených hypotéz. 

 

Zpracování dat Práce neobsahuje statistické zpracování výsledků.  

Presentace dat  Celkově je znázornění výsledků pomocí tabulek a grafů vhodně zvolené 
a srozumitelné, oceňuji zejména zpracování obrázků 5, 6, 9, 10 a 13, kde je 
přehledným způsobem prezentováno velké množství dat. U obr. 16 a 17 (s. 
46 a 48) vysvětlujících mechanismy koagulace by bylo pro úplnost vhodné 
doplnit podmínky koagulace ilustračních grafů znázorňujících zbytkové 
koncentrace DOC a Al v závislosti na pH. U obrázků 3 a 15 (s. 34 a 45) 
porovnávajících distribuci molekulových hmotností různých frakcí AOM 
dochází k duplicitní presentaci části dat, což sice v daném případně přispívá 
srozumitelnosti grafů, ale bylo by žádoucí se této duplicity vyvarovat.  

 

Interpretace dat 
 

Výsledky jsou řádně okomentovány, přičemž závěry dílčích cílů 
(charakterizace a koagulace neproteinových AOM a porovnání 
s peptidovou/proteinovou složkou) jsou vhodným způsobem dány do 
souvislostí, což je velkým přínosem práce přispívajícím k objasnění 
mechanismů koagulace. 

 

Literatura 
 

V práci je citováno 130 zdrojů, přičemž naprostou většinu tvoří odborná 
recenzovaná periodika publikovaná v anglickém jazyce, množství 
zpracované literatury je tedy více než dostačující. 

 

Logika textu a 
formální úprava 

Text je členěn logicky a přehledně. Množství gramatických chyb, formálních 
a grafických nedostatků je minimální a nijak nenarušuje srozumitelnost textu. 

 

výsledná 
známka 

Celkově je kvalita předkládané diplomové práce vysoká a jednoznačně ji 
doporučuji jako podklad k udělení titulu Mgr. 

 

 
 


