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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…) 
 
Hlavním cílem práce bylo zhodnocení využitelnosti pasivních vzorkovačů při 
identifikaci reziduí antibiotik ve vodném prostředí, zejména v odpadních vodách a to, 
v rámci experimentální části, i v praktické rovině. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Po stručném Úvodu je práce rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a 
experimentální. Teoretická, rešeršní část je pak ještě rozdělena na dvě části, v první 
se autorka zabývá principy pasivního vzorkování a fungování nejčastěji využívaných 
typů pasivních vzorkovačů, detekujících polutanty ve vodném prostředí, v druhé pak 
výčtem nejčastěji se vyskytujících farmak v tomto typu prostředí (s důrazem na 
antibiotika) a metodami jejich detekce. 
 
V experimentální části byla testována možnost detekce reziduí antibiotik v přečištěné 
vodě z ČOV s využitím tzv. plotnové difuzní metody, využívané doposud zejména 
v potravinářství. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literární zdroje jsou podle mého názoru dostatečné (v textu bylo citováno 38 
recenzovaných publikací a řada internetových zdrojů) a v textu byly vesměs citovány 
správně, pouze v seznamu použité literatury je velká většina prací se třemi a více 
autory citována stejně jako v textu ve formátu „et al.“, ačkoliv by na tomto místě měl 
být již uveden výčet všech autorů. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Jak již bylo zmíněno, práce vlastní výsledky obsahuje a považuji tuto její část za 
povedenou a celkově za silnou stránku BP, jakkoliv není do vlastního hodnocení BP 
zahrnuta, líbila se mi zejména diskuse výsledků experimentální části v kapitole 6, 
„Diskuze a závěr“, z níž bylo dle mého názoru zřejmé, že Markéta nad problémy 
samostatně přemýšlí a celkově se v tématu orientuje. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
V textu sice např. chybí odkaz na Tab. 1 a i např. odkaz na Obr. 1 je trochu podivný, 
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ale celkově je formální stránka práce solidní, z pravopisného hlediska jsou největším 
neduhem někdy chybějící a často naopak přebývající (zejména při použití spojky 
„nebo“ v poměru slučovacím) čárky při oddělování vedlejších vět, množství dalších 
pravopisných chyb či překlepů ale není nijak rušivě vysoké. Jen upozorním na to, že 
latinská jména se neskloňují (viz str. 21 a věta „...zabraňování přenosu parazita 
Toxoplasmy gondii z matky na plod...“. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly podle mého názoru splněny, a proto můžu doporučit bakalářskou 
práci Markéty Kostříkové k obhajobě, jakkoliv k ní mám i některé kritické připomínky 
(viz níže). 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
1) V úvodu teoretické části bych velmi uvítal stručnou obecnou kapitolu o rozdílech 
mezi aktivním a pasivním vzorkováním a výhodách či nevýhodách obou těchto 
postupů, v abstraktu se sice píše, že budou v této části probrány výhody pasivního 
vzorkování oproti aktivnímu, ale v samotné práci jsem žádné takové přímé srovnání a 
zmínku o aktivním vzorkování nenašel, přičemž si myslím, že zejména pro čtenáře - 
laika by takováto kapitola měla rozhodně smysl a že do práce určitě patří. Takže bych 
zároveň uchazečku chtěl o stručné srovnání obou postupů a jejich výhod a nevýhod 
poprosit. 
 
2) Některé odborné termíny (např. sekvestrace) by bylo dobré v textu stručně 
vysvětlit, opět pro snadnější orientaci čtenářů – neodborníků. 
 
3) V experimentální části práce bych uvítal její lepší strukturalizaci a především pak 
jasné stanovení jejích cílů – co a za jakým účelem se přesně dělalo. 
 
4) Jak se mi líbila diskusní část k experimentální části, což už jsem zmiňoval 
v posudku výše, tak se mi naopak moc nelíbí diskuse k vlastní rešeršní části, jež je 
ovšem „gró“ práce samotné; ona diskuse k této části se omezuje v podstatě jen na 
několik obecných frází a trochu tam postrádám vlastní kritický pohled na 
problematiku. 
 
5) A jen jedna krátká otázka na závěr – v Tab. 2 mě zaujalo, že koncentrace 
ofloxacinu byla při výstupu z ČOV vyšší než vstupní koncentrace této látky – čím si to 
vysvětlujete? 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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