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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 

X 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 

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 

X 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 

X 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 přehledná a velmi dobře sepsaná; s výjimkou drobných chyb ve formátování jednotek a 

vzorců jsem v předložené práci nenašla nedostatky nebo nejasnosti. Komentáře mám pouze k bodu 

5 hodnocení. Na str. 9 bych chtěla upozornit na jednotky koncentrace g cm3 a ng cm3. Na straně 

35 si uchazečka neohlídala zápis vzorce pro test shody stanovené a certifikované koncentrace 

analytu. Takto napsaný vzorec by znamenal, že pod odmocninou se nachází pouze druhá mocnina 

nejistoty stanovené koncentrace nikoliv součet druhých mocnin obou nejistot. Dále u tohoto vzorce 

chybí informace, jaké hodnoty nabýval koeficient k, který studentka použila. I přes výše uvedené je 

práce na velmi vysoké úrovni. 

 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

Na základě literární rešerše předpokládáte, že nadbytek NaBH4 nad HCl je nezbytný, aby 

nedocházelo k opětovnému rozpouštění redukovaného Cd na Cd(II) v kyselém prostředí. Zkoušeli 

jste tuto hypotézu ověřit přímo prostřednictvím koncentrace NaOH, kterým stabilizujete v roztoku 

NaBH4? 

 

Na straně 14 v teoretické části uvádíte, že KCN je dle dříve publikovaných prací nejefektivnějším 

aditivem při generování těkavých specií Cd, protože váže do komplexu interferující ionty Cu(II), 

Ni(II) a Zn(II) a také, že sráží Pb(II). Z obr. 4.4 ale vyplývá, že (alespoň v přítomnosti titaničitých 

iontů) má KCN pozitivní vliv na signál i v absenci výše uvedených interferentů. Čím si tento vliv 

vysvětlujete? A plánujete do budoucna ověřit i hypotézu o potlačení intereferencí nebo ji již máte 

ověřenou v rámci jiné práce? 

 

 

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: 18.6.2020 

 

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

 


