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Bakalářská práce „Sledování teplotní stratifikace vody metodou EIS“ v laboratorních 

podmínkách ověřuje možnost použití metody elektrické impedanční spektrometrie (EIS) při 

sledování teplotní stratifikace vody v nádrži. 

Práce je členěna do 10 kapitol (celkem 69 stran) a 4 příloh (celkem 12 stran + CD). Je 

vyvážená, její členění je logické, obsahuje kompletní seznamy použitých zdrojů, tabulek, 

obrázků, symbolů a zkratek. Úvodní kapitoly 1 až 3 vytyčují cíle, popisují teoretický základ 

nutný pro řešení studované problematiky. Kapitola 4 až 7 je věnována stručnému popisu 

principu měřicí metody, použitých přístrojů a zařízení. Oceňuji píli a zájem, které studentka 

projevila při studiu uvedené problematiky, neboť ji musela nastudovat ve vazbě na zadání své 

práce nad rámec bakalářského studia. Rovněž se podílela na návrhu měřicích sond, čehož se 

zhostila se zájmem a velmi odpovědně. Ve stěžejní 8 kapitole studentka zpracovala  

a vyhodnotila data zjištěná při měření. Zde je nutno vyzdvihnout preciznost zpracování 

měření od kalibrace až po aplikaci metody v nádržích. Průběžně a především v závěrečné 

kapitole komentuje svá zjištění. Studentka se práce zhostila odpovědně, se zájmem, 

samostatně a svědomitě. Prokázala nejen zájem o studovanou problematiku, ale i schopnost 

třídit informace a vyvozovat závěry. Prosím o doplnění, zda se autorka domnívá, že je možné 

uvedenou aparaturu pro danou úlohu použít i při terénních měřeních, či jaká je nutno provést 

opatření. 

Odbornost textu bakalářské práce je na odpovídající úrovni, vyobrazení jsou přehledná, 

značení je v souladu se standardy a šíře řešené problematiky je pojata komplexně. Mohu 

konstatovat, že vytyčený cíl práce byl splněn, práce svým rozsahem a obsahem odpovídá 

zadání a po formální stránce je napsána podle předpisů a norem platných pro psaní 

bakalářských prací. Zpracování práce velmi dobře navazuje na závěry a opatření doporučená 

řešením projektů mezinárodního programu EUREKA, z nichž při zpracování čerpala.  

Předložená práce dokladuje schopnost studentky pracovat se studijními materiály  

a podklady a řešit samostatně zadanou úlohu na odpovídající odborné úrovni. Proto 

doporučuji komisi Bakalářské závěrečné zkoušky přijetí bakalářské práce k její obhajobě. 
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