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

 

1. Rozsah BP a její členění 

× 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) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

× 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 

 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 

× A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

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

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

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

 

Předložená bakalářská práce je vysoce kvalitní. Cíle byly jasně definovány a splněny. Teoretická 

část vhodným způsobem uvádí čtenáře do problematiky a adekvátně se opírá o citované literární 

zdroje. Experimenty jsou podrobně popsány a výsledky jsou vhodným způsobem prezentovány. 

Text je psán srozumitelně a čtivě. Překlepy a gramatické chyby se objevují výjimečně.  

K práci mám pouze tři drobné připomínky:  

1. Jsou zde dvě tabulky číslo 3.  

2. Tabulka 3 na str. 34 a příslušná diskuze - k určení statistické významnosti jednotlivých 

deskriptorů by bylo vhodné použít statistický test namísto přímého porovnávání hodnoty 

deskriptoru a její standardní chyby. Rovněž není nutné udávat hodnoty deskriptorů s přesností 

na tisíciny, když jejich chyba se pohybuje v řádu jednotek.  

3. Optimalizace složení mobilní fáze na str. 25-27 byla poměrně komplikovaná a mohla minout 

skutečné optimum. V budoucnu by v takovém případě bylo vhodné zvážit použití statistického 

přístupu k plánování experimentů.  

 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. V práci používáte termín vícenásobná lineární regrese. Co se přesně myslí slovem 

vícenásobná? 

 

2. V grafu 1 na str. 25 nejsou vyneseny hodnoty retenčních časů imipraminu a trimipraminu pro 

30% obsah methanolu v mobilní fázi. Z jakého důvodu? 

 

3. Na str. 34 uvádíte, že na retenci analytů se jistou měrou podílejí i disperzní interakce. Máte 

nějakou bližší informaci o nosiči stacionární fáze? Odpovídá zjištěná přítomnost disperzních 

interakcí chemické povaze tohoto nosiče?  

 

4. V popisku tabulky 3 na str. 31 je uvedeno, že hodnoty koeficientů D
+
 a D

-
 platí pro pH mobilní 

fáze 7,3. Jedná se o pH vodné složky mobilní fáze nebo o pH* výsledné mobilní fáze?  

 

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 VÝBORNĚ 

 

Datum vypracování posudku: 31. 8. 2018 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta: RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D. 

  


