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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 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

Předkládaná práce řeší zajímavé téma stanovení nikotinu a vybraných opiových alkaloidů ve 

farmaceutických přípravcích z 18. století. V rámci práce byla optimalizována HPLC metoda pro 

stanovení nikotinu a jeho metabolitů v tabákovém extraktu. Množství nikotinu a opiových alkaloidů 

bylo dále sledováno pomocí HPLC-MS a porovnáno se vzorkem dnešního tabáku.  

Práce je napsána přehledně a logicky členěna, výsledky jsou vždy podloženy experimentálními 

daty. Některé závěry by nicméně měly být obsáhleji diskutovány. Práce obsahuje řadu stylistických 

neobratností, které jsou patrně způsobeny nezkušeností uchazeče s psaním vědeckých textů.  

 

K práci mám následující připomínky: 

1. Práce je na některých místech zbytečně rozvláčná. Dvě či více po sobě následujících vět přináší 

téměř identickou informaci, jen v lehce pozměněné podobě (např. první dvě věty odstavce 2.3.2 

na str. 11). 

2. V celé práci jsou špatně horní indexy u jednotek např. dm3, mg dm-3 atd. 

3. Přehled použitých chemikálií a materiálu formou plného textu považuji za velmi nepřehledný, 

doporučovala bych spíše bodový výčet. 

4. Do závěru nepatří odkazy na literaturu (viz citace [33] na str. 30).  

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. Pro separace používáte poměrně dlouhý gradientový program (až 30 minut) při nízkém průtoku 

mobilní faze (0,2 ml/min). Vychází tento průtok ze studia van Deemterovy křivky? 

2. Prvním krokem analýzy byla vždy extrakce. Testoval jste, zda je metoda extrakce 

reprodukovatelná? Ve vzorku historického tabáku jste nebyl schopný kvantifikovat nikotin. 

Myslíte si, že se Vám povedlo extrahovat veškerý nikotin ze vzorku? 

3. Nikde v textu jsem nenalezla rozsah koncentrací, ve kterém byly měřeny kalibrační křivky 

jednotlivých alkaloidů. Můžete ho uvést? Byl koncentrační rozsah pro všechny analyty stejný?  

 

 

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: 19. srpna 2020 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta: RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D. 

 


