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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 

x 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 

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 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

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

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



5. Formální a grafická úroveň práce 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

 

1) Práce je místy stylisticky neobratná, některé věty navozují pocit, že byly převzaty z 

internetového překladače (např. str. 9/řádek 22-23: “Markantní množství syntetických barviv 

spotřebovává vývoj moderních technologií, jako jsou inkoustové tiskárny”).  

2) V práci se vyskytují občasné překlepy, často se vyskytují chyby v interpunkci. 

3) Je-li citace uváděna ve formě cit
x
, měla by být tento výraz uvozen závorkami (např. str. 10/řádek 

-3: “…z roku 2011cit
8
; a jinde”). 

4) Obr. 8 – nesprávná jednotka ve vloženém grafu pro proud píků. 

5) Citace neprošly závěrečnou kontrolou – např. název barviva Sudan I se často vyskytuje jako 

sudan i. U citací 7. A 8 (směrnice EU), by bylo vhodné uvést i odkaz na pdf verzi. Není mi 

jasné, co u těchto citací znamená zkratka O. J. 

6) Místy se vyskytují obraty nesprávné z odborného hlediska (např. str. 13/řádek -7: “Separace a 

detekce probíhá v reverzním módu…”). 

 

 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1) Str. 14/řádek 6 - co je myšleno výrazem “specifičnost” ve větě: “Tyto moderní techniky 

vykazují velmi dobré výsledky z hlediska specifičnosti, citlivosti a reprodukovatelnosti analýz…”. 

Nehodil by se v daném kontextu spíše výraz selektivita? 

 

2) Str. 24/obr. 6, měření opakovatelnosti výšky píku: Obr A - závislost proudu píků Ip na 

pořadovém čísle N vykazuje pro prvním měření dvojnásobnou výšku píků v porovnání s druhým a 

dalšími měřeními. Lze tento pokles přisoudit pouze pasivaci elektrodového povrchu? Jak byla 

elektroda aktivována mezi měřeními dalších závislostí, uvedených v obr. A – C, kdy výšky píků 

při prvním skenu takto odlehlé hodnoty nevykazují? 

 

3) Str. 26, obr. 8 + text strana 25/řádek -4 až 1: Posun potenciálu píků směrem k potenciálu 0 Vs 

rostoucí koncentrací je připsán stárnutí elektrodového materiálu. Co si lze pod tímto procesem u 

použité elektrody představit? Jakého časového horizontu by se vzhledem k naměřené závislosti 

stárnutí týkalo? Nemůže být pozorovaný posun potenicálu spíše přisouzen adsorbci analytu na 

povrch elektrody při vyšších koncentracích, i vzhledem ke změně směrnice kalibrační závislosti 

(obr. 27)? Hodnoty směrnice této závislosti na str. 28/tab. 3 vykazují řádovou chybu.  

 

4) Je analýza vzorků o koncentraci odpovídající mezi stanovitelnosti (0,62 mol/l) skutečně 

reálnou možností, když nejnižsí měřená koncentrace byla 1 mol/l? 

 

5) Jaké jsou výhody vyvinuté voltametrické metody založené na redukci azo skupiny v porovnání 

s druhou možností, tj. metody založené na oxidaci hydroxylové skupiny na aromatickém jádře? 

 

 

 



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: 31.5.2018  

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta: RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D. 

 


