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Úroveň definování cílů práce a kvalita jejich splnění
■ jsou cíle práce jasně formulované a jsou dosažené výsledky vytčeným cílům 

odpovídající
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Originalita práce
■ přináší původní vědecké výsledky; rozšiřuje současná řešení problému; je  variantou 
_ známých přístupů; opakuje známá řešení

X

Přínos práce pro analytickou chemii
■ přináší zcela novou metodiku; výrazně vylepšuje dosavadní analytické postupy; 

je určitou variantou používaných analytických postupů; využívá standardních 
analytických metodik a postupů pro řešení problémů z jiných oborů

X
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■ vhodnost členění na kapitoly, vyváženost rozsahu jednotlivých kapitol, přiměřenost 
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■ tiskové chyby, forma provedení obrazové a tabulkové dokumentace, dodržování 
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Téma práce je velice zajímavé s perspektivou praktických aplikací 

v analytické chemii. Autorka prokázala značnou erudiciv přípravě' no

vých polymerů. Ukázala rovněž zajímavé možnosti aplikací využitím 

reversibilní chemisorpce a zhášení fluorescence. Práce je sepsána peč

livě, přehledně a srozumitelně.

K práci mám některé připomínky a dotazy k autorce.

Na str.ll píšete,že PoP jsou středem zájmu v posledních deseti letech. 

Tento typ polymerA se využívá již delší dobu /od 70*let/ v plynové c 

chromatografii /styren-divinylbenzenové kopolymery typu Porapak,Te

nax a další/.

Na str 40 sice uvádíte,že naměřené hodnoty byly statisticky zpracová

ny, postrádám však uvedení jednotlivých měření /počet měřeni,statistic

ké charakteristiky/. Totéž se týká i dalxích měření,kde nejsou uvede

ny jednotlivé výsledky experimentu,ale jen závěrečné konstatování 

/str.57,5 8,61,6 5,68,69,71/•
čím je asi způsoben značný pokles velikosti povrchu polymeru při nás

ledných desorpcích p-toluidinu?

Je zhášení fluorescence reprodukovatelné při opakovaném použití 

polymeru?

Až na chybějící údaje výsledků měření považuji práci za velice zda

řilou a užitečnou.


