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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah BP a její členění 

x A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 

názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

x C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

x A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 

nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 

dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 

4. Jazyk práce 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

x B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   

obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

x A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspkojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

 

Předložená práce rozvíjí téma elektrochemického stanovení sterolů po jejich předběžné 

dehydratační reakci. Práce je odpovídajícím způsobem členěna, graficky a po stránce překlepů 

je čistě zpracována a je vhodným způsobem doplněna odkazy na literární zdroje. Vadu na kráse 

formálního zpracování představují poměrně časté pravopisné chyby, zejména co se týče čárek 

ve větách, ne zcela vhodné nahrazování znaménka krát tečkou a opakování velkých bloků textu 

u popisků obrázků. Za nejvážnější chybu považuji nepřehledné uvádění výsledků a jejich 

hodnocení ve výsledkové části práce – nejasné formulování jednotlivých postupných cílů, 

nepřítomnost stručného shrnutí podmínek měření a omezený popis výsledků měření vyžaduje 

od čtenáře velké úsilí nutné pro pochopení vysvětlované problematiky; na některých místech je 

pro pochopení textu nutné studovat rozsáhlé popisky obrázků. Na druhou stranu pozitivně 

hodnotím důsledné vyvozování závěrů z provedených měření.  

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

Na základě čeho jste zvolil v kapitole 2.3 parametry měření pro diferenční pulsní voltametrii?  

Jaký je důvod pro sledování časového vývoje odezvy sterolů u druhého a třetího skenu, kde už se 

projevuje pasivace elektrody (kapitola 3.3.1)? Máte nějakou představu, co způsobuje rozdíl mezi 

výsledky v prvním a dalších skenech?  

Zaujalo mě, že vámi změřená UV spektra (str. 28) vykazují nezanedbatelnou zápornou absorbanci. 

Máte nějaké vysvětlení, co mohlo tento efekt způsobit? Jaký roztok byl použit jako srovnávací? 

V kapitole 3.4 studujete závislost výšky píku studovaných látek na odmocnině z rychlosti 

polarizace a docházíte k závěru, že je závislost lineární jen v omezeném rozsahu. Pohledem na 

křivku se přitom zdá, že toto proložení není příliš těsné a že změřené závislosti by bylo možné 

proložit hladkou křivkou. Zvažoval jste možnost, že by změřené závislosti mohly být lépe popsané 

nějakou jinou rovnicí?  

Jak si vysvětlujete obrovský úsek, získaný při měření koncentrační závislosti (kap. 3.5)?  

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   

 

Navrhovaná celková klasifikace: velmi dobře 

 

Datum vypracování posudku: 31.8.2018 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta : Hana Dejmková  

 


