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Název práce: 
 
Využití pasívních vzorkovačů při identifikaci reziduí antibiotik v přečištěných  
odpadních vodách 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce Markéty Kostříkové je zhodnocení a praktické otestování možnosti 
využití principu pasívního vzorkování při identifikaci reziduí antibiotik ve vodném 
prostředí, a to pomocí plotnové difúzní metody dosud využívané zejména 
v potravinářství (ale také při identifikaci reziduí antibiotik v čistírenských kalech). 
 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
Po úvodní kapitole je práce rozdělena na část teoretickou a experimentální. 
V teoretické části je přehledně shrnuta problematika pasívního vzorkování a 
využitelnosti pasívních vzorkovačů pro monitoring jednotlivých složek životního 
prostředí. Dále se autorka zabývá výskytem antibiotik na odtocích z čistíren 
odpadních vod a ve vodních recipientech. Kromě standardně využívaných 
instrumentálních metod stanovení obsahu antibiotik ve vodách zmiňuje i neselektivní 
plotnovou difúzní metodu založenou na inhibici růstu méně Bacillus subtilis.  
V experimentální části je popsán laboratorní experiment zaměřený na odstranění 
limitujícího faktoru, kterým je sorpce na náplň pasívního vzorkovače a tedy snížená 
citlivost difúzní metody. Dále jsou popsány výsledky polního experimentu a vše je 
shrnuto v kapitole Diskuse a závěr. 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
V práci jsou citovány téměř čtyři desítky recenzovaných publikací a 11 webových 
stránek. Podle mého názoru autorka použila relevantní údaje a prokázala dobrou 
schopnost pracovat s odborným textem. 
 
 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Experimentální část práce byla bohužel poznamenána nezvanou „návštěvou“ 
vandalů na lokalitě v době expozice vzorkovačů. Autorka se pokusila nastalé situaci 
přizpůsobit volbou provizorního řešení, které samo o sobě může sloužit jako základ 
pro další výzkum. Pravděpodobnost znehodnocení poměrně nákladných vzorkovačů 
při dlouhodobé expozici na lokalitě je bohužel vysoká a je třeba se této možnosti 
přizpůsobit. Podle mého názoru autorka získané výsledky prezentovala a diskutovala 
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adekvátně.  
 
 
 
 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
V práci se vyskytuje jen minimum překlepů. Na str. 15 postrádám větu, která by 
uvedla nebo odkázala na Tabulku 1. V prvním odstavci kapitoly 6 (str. 28) chybí 
předložka „na“. Doporučuji nepoužívat výraz „čistička“, ale „čistírna“ odpadních vod. 
 
 
 
 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka dle mého názoru splnila avizované cíle a požadavky kladené na vypracování 
bakalářské práce, a proto ji doporučuji jako podklad pro udělení titulu Bc. 
 
 
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Ráda bych ocenila pečlivost a spolehlivost studentky Markéty Kostříkové. Pouze bych 
pro navazující studium doporučila zlepšit časové plánování rešeršní a experimentální 
práce, aby vznikl větší prostor pro připomínkování výsledného textu. V jakékoliv 
budoucí práci pak doporučuji striktní členění experimentální části na Metodiku, 
Výsledky, Diskusi a Závěr.  
Dotaz na autorku: Jaké výhody přináší difúzní plotnová metoda v monitoringu ŽP 
oproti běžně používaným instrumentálním metodám? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
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Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
plna verze viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2017-pravidla.pdf  

 Posudek nahrajte do SISu nejpozději do 30. 5. 2018. Podepsaný předejte osobně mně při 
obhajobě, nebo před obhajobou dejte do kastlíku s mým jménem u sekretářky, nebo 
pošlete na adresu: Ondřej Koukol, Katedra botaniky, UK PřF, Benátská 2, Praha 2, 128 01.  


