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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 - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

 

Práce je svým zaměřením aplikační, nikoliv vývojová. Ačkoliv z charakteru práce vyplývá menší 

prostor pro diskuzi naměřených výsledků, mohlo jí přeci jen být věnováno více prostoru (viz dotazy 

k obhajobě). V porovnání s množstvím výsledků (viz příloha) jsou jejich diskuzi věnovány pouze tři 

strany. 

Výhrady mám ke kvalitě literární rešerše. Ačkoliv práce je jako celek podložena dostatečným 

počtem kvalitních citací (36), oddíly věnované teoretickým aspektů použité měřící techniky (ICP-

MS) vykazují vážnější závady. Např. text v oddílech 2.3 a 2.4 (strany 10 a 11) je převážně 

necitovaný, antiplagiátorský software navíc druhou polovinu odstavce 2.3.1.1. (bez citace) 

identifikoval jako pocházející z webové encyklopedie wikipedia (viz kontrola v SIS, jedná se 

ovšem o jediný nalezený závažný prohřešek). Celkově tato část naznačuje slabší teoretickou 

přípravu uchazeče.  

 

 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

Na straně 14 uvádíte že “olovo lze stanovit některými polarografickými metodami např. anodickou 

rozpouštěcí polarografií”. Prosím, uveďte, jaké podoby nabývají elektrody v polarografii (katoda, 

anoda) a ve voltametrii. Zvažte praktickou proveditelnost anodické rozpouštěcí polarografie. 

 

Můžete vysvětlit, za jakým účelem směsný kalibrační standard, jehož ředěním byla připravena 

kalibrační řada, obsahuje kromě Pb a Zn také As, Cd, Ca, Ni a Cu? 

 

V oddílu 3.4.4. uvádíte měření Pb a Zn ve vzorcích ve dvou měřících módech (bez plynu a s He v 

kolizní cele). Víte, proč se plnění kolizní cely He používá a jaké jsou výhody a nevýhody obou 

módů? Ze kterého módu pocházejí údaje uváděné v oddílu 4? 

 

Rozpětí koncentrací zinku a olova stanovených v krvi sýkor koňader jsou velká. V případě Zn se 

jedná o desítky až přibližně 2000 g/g a v případě olova o desítky až přibližně 6000 g/g. Máte 

představu, jaké jsou typické hodnoty koncentrací Zn a Pb v krvi ptáků žijících v “čistém” a 

kontaminovaném prostředí a zda tedy ze stanovených hodnot můžete usuzovat na převažující 

životní podmínky odchycených ptačích jedinců? 

 

 

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: velmi dobře 

 

Datum vypracování posudku:16.1.2020 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta: RNDr. Eliška Nováková, Ph.D. 


