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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: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:  
K diplomové práci přistoupila studentka svědomitě, o čemž svědčí pěkné zpracování 
teoretické i experimentální části, vyzdvihnout bych chtěla velký počet odkazů na literární 
prameny, který bývá obvyklý spíše u prací rešeršního typu. Teoretická část práce přináší 
informace o způsobech kontaminace osob i prostředí různými skupinami látek a také o 
možnostech jejich dekontaminace. Experimentální část obsahuje přehledně zpracované 
metodiky a postupy. Výsledky prezentují naměřená data a  závěrečná kapitola sumarizuje 
výsledky měření. V kapitole diskuse bych očekávala alespoň nějaké porovnání naměřených 
hodnot s výsledky jiných experimentálních skupin. 
Práce je celkově sepsána dobře, je zde jen minimum stylistických chyb, k formální úrovni 
textu mám několik připomínek. 
 
Dotazy a připomínky: V práci chybí vysvětlení některých zkratek, na str. 27 a v tabulce 1 na 
str. 28 je bez dalšího vysvětlení použitý termín látky typu V, resp. VX. Můžete je vysvětlit? 
U tabulek, s výjimkou Tabulky 1 na str.28, chybí jejich popis. Ostatním tabulkám je přiřazeno 
číslo podkapitoly, což mi nepřipadá nejvhodnější. 
V textu práce chybí odkaz na Graf 2, u některých grafů chybí popisy os - nejsou zde uvedeny 
symboly fyzikálních veličin, resp. jednotky (Graf 1, 2, 4, 5). 
Také členění textu do 5 úrovní (str. 16 a 19) mi připadá zbytečné. 
1) Na str.23 píšete, že osoba kontaminovaná radioaktivním materiálem je ozařována, dokud 
není radiaktivní materiál odstraněn. Jaký typ záření se v těchto případech používá? 



2) V tabulce na str. 38 uvádíte hodnoty CMC až na 11 desetinných míst. Myslíte, že je to 
správně? 
3) Proč byly při měření kinetiky zvoleny tak vysoké teploty (35 °C a 50 °C)? 
4) Na str. 37 píšete, že před měřením absorbance byly všechny roztoky, kromě fenitrothionu, 
vytemperovány na stejnou teplotu. Proč nebyl temeprován i fenitrothion?  
5) Hodnoty CMC benzalkonuim chloridu a benzoxonium chloridu jste převzali nebo jste si je 
stanovovali sami?  
 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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