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Rozsah práce: počet stran: 64, počet obrázků: 8 a 6 grafů, počet tabulek: 51, počet citací: 35   
 

Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Práce je psaná slovensky a má klasické uspořádání, které 
je v souhlasu s „Doporučením pro vypracování bakalářské a diplomové práce na Katedře 
farmaceutické chemie a kontroly léčiv FaF UK ". s výjimkou tisku, který není oboustranný, 
což ale vzhledem k tomu, že je to vlastně výtisk pro autorku, nijak nevadí. Všechny části jsou 
obsahem adekvátní a nevybočují ze zavedených zvyklostí, snad jen to, že Cíl je součástí 
Experimentální části. Cíl práce je zcela splněn. Rozsah práce je přiměřený. Protokol o 
vyhodnocení podobnosti závěrečné práce v Theses.cz vyhodnotil 3 podobné dokumenty, ale 
s bezvýznamnou podobností méně než 5% - jedná se o stejné a povinné formulace v 
„Prohlášení autorky“. V práci se vyskytují překlepy, které nejsou jen ojedinělé. Slovenský 
pravopis si netroufám hodnotit, přesto si myslím, že interpunkce není leckdy v pořádku. I 
vzhled tabulek není úplně jednotný. Vím o tom a autorka to v práci též zmiňuje, že 
instrumentace byla v průběhu práce na DP opravena a poté byla měřená data dost odlišná 
od stavu před opravou, což určitě znesnadňuje interpretaci výsledků. Závěrem slovního 
hodnocení tedy mohu konstatovat, že doporučuji práci k obhajobě jako diplomovou. 
 
Dotazy a připomínky: Na deskách i titulní straně nesprávný způsob psaní titulu u školitelky. 
V práci vyskytují překlepy, například str. 14, 22, 25, 28, 29, 30, 36, 49, 55... 
Str. 11 – uvádíte celkem zajímavé údaje o LD50 pro sloučeninu mědi a pro srovnání i jiné 
látky. Je škoda, že podobný údaj chybí pro druhý analyt čili zinek. 
Str. 29 – Překlep ve jménu: dvojí způsob psaní jevu – Zeemanův nebo Zeenamův – co je 
správně? A kdo onen vědec byl? 



Str. 35 u parametrů přístroje bych spíše uvítal název specializovaného SW než uvedení 
operačního systému. 
Str. 40, 3.4a) – špatně postavená věta. Podobně str. 57, poslední odstavec. 
Str. 41 – tabulky zde uvedené mají stejnou strukturu, ale řádkování je rozdílné, což odporuje 
požadavku na jednotnou úpravu DP. 
Str. 53, Tab. 37 – jsou tam uvedené výsledky pro analýzu metodou standardního přídavku a 
zvlášť u té nejnižší koncentrace se nalezené hodnoty od správné velmi výrazně liší.  Str. 54, 
Grafy 2 a 3 rozložení bodů ani korelační koeficient moc nesvědčí o tom, že by závislosti byly 
zrovna lineární. Máte pro to nějaké vysvětlení anebo nějaký závěr? 
Str. 59 – u hodnocení stabilit je odkaz na Tab. 35 a 43, kde ovšem o stabilitách nic není. 
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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