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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Předkládaná práce je zpracována ve slovenském jazyce, 
takže není možné ohodnotit gramatickou část. K diplomové práci přistoupila studentka Brigita 
Mányová svědomitě, o čemž svědčí kvalitní zpracování teoretické i experimentální části s 
velmi bohatými odkazy na literární prameny. Teoretická část diplomové práce poskytuje 
informace a přehled o insekticidech. Experimentální část práce obsahuje dobře zpracované 
metodiky a postupy. Výsledky jasně a srozumitelně prezentují naměřená data. K diplomové 
práci nemám žádné zásadní výhrady, jenom několik drobných připomínek a dotazů. 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky: Předkládaná práce je celkově velmi dobře zpracovaná, autorce uniklo pouze 
několik málo drobností, které se týkají zejména grafické podoby práce. Na str.15 hned první 
citace (Pang 2014) je trochu nepřehledná, ponevadž v seznamu literatury je Pnag uveden 6x 
a člověk musí chvíli hledat, aby našel tu správnou citaci. Navrhovala bych ještě očíslování 
citací. Literatury je tu opravdu hodně a čísla by ulehčila hledání. Dále autorka několikrát píše 
že jmenované sloučeniny…. jsou v tabulce, ale je jich tam jen několik a ne všechny 
jmenované např. str.18 text a str. 19 tab.1, str24 text a str.25 tab.4, atd… 
Dále by bylo vhodné sjednotit názvy látek v textu a v tabulkách např. str. 24 kap. 3.1.4. 
Karbamáty druhý odstavec: Medzi zástupcov…..aldicrab a v tab. 4 je psán jako Aldikrab. 
Dále v textu chybí odkaz na obrázky 1, 3,4,5. Pak je tam celkem 6 obrázku, ale poslední dva 
obrázky mají číslo 5. Tato připomínka se také týka tabulek, které nejsou vůbec zmíněny 
v textu např. Tab. 8. V seznamu zkratek nejsou uvedeny všechny zkratky a to např. str.41 



zkr. DMSO. V Experimentální práci je uvedeno dvakrát stejné číslo u různých kapitol a to: 
5.2. -Příprava vzorků a 5.2.- Příprava roztoků. 
 
Dotazy:  
1. V experimentální části práce kap.5.3.3. Postup měření na přístroji Synergy 2 Píšete, že po 
inkubaci při 37°C po dobu 5 minut byl přidán substrát, destička byla protřepána a pak byla 
vložena do nosiče? Do jakého nosiče?  
2. Jaká látka je tedy nejvhodnějším kadidátem na insekticid? K299 nebo K416? 
 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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