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Diplomová práce Bc. Lucie Gabrišové na téma ,,Stanovenie aktivity biofilmu tvoreného v technologicky

neupraven ch zdrojoch pitn; ch v d" eší problematiku zajímavou. Kvalita vod z p írodních zdrojri a možnost

vzriku mikrobiálního biofilmu je jistě pot eba sfudovat.

Práce je sepsána ve stylu odpovídající pat ičné směrnici Univerzity Pardubice. Text je členěn do logick ch

celk , bez stylistic[ ch problémri. Teoretická část práce je sepsiírrra na 31 stranách a jedná se o kvalitní p ehled

informací pro danou oblast práce. Tomu mj. odpovídá i počet a spektrum použit'-ch lit. zdrojri, kter ch je

tictyhodn ch 176. Diplomantka qjimečně využila internetové zdroje pro ričely použití ilustrací, aj. Citování

literatury odpovídá citačním zvyklostem, u citoviíní internetov'-ch odkazu bych doporučoval p ehlednější zprisob

citování (Íazeni v seznamu dle toho, jak uvádíme ve vlastním textu). Experimentální část podrobně informuje o

proveden ch experimentech, metodiky jsou jasně popsané.

Stěžejní částí diplomové práce je kapitola ,,V sledky a diskuse", kterou autorka sepsala na 35 stranách. Získané

v sledky v dané studii správně komentuje s dostupn mi informacemi zliteratury, v sledky jsou dob e

interpretované a dokumentované v tabulkách' grafech, ěi na obrázcich. Studentka p i své obsáhlé práci vytžila
celou adu technik, cožje takéjistě chvályhodné.

K diplomové práci mám následující p ipomínky/dotazy:

Na obrázcích znázorujicich dle autorky,,biofilm" (viz. obr. l0, 11, aj.) toto není zcela jednoznačně

zobrázf,ru' vyhodnotitelné - je škoda, Že zámarely nejsou o lepší kvalitě.

V někten ch objektech postrádám vysvětlení zkratek v nich použit ch (nap . Graf5, 6, Tabulka 3, aj.).

Mohla by studentka krátce okomentovat možné p íčiny mačného vykyvu počtu koliformních bakterií

mezi roky 2015 a20l6 v daném zdroji vody (218,7 KTJ1100 ml vs' max. 48 KTJ/100 ml)?

P ipomÍnky zcela určitě nikterak nesnižují kvalitu p edložené diplomové práce, která je celkově na vysoké

urovni. Je ďejmé, Že studentka splnila zce|azadáni diplomové práce aprokázala schopnost vědecké práce.

Vzhledem ke všem uveden 'm skutečnostem doporučuji diplomovou práci Bc. Lucie Gabrišové k obhajobě

a hodnotím ji klasifikačním stupněm

vÝborně.
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