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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 části

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.



5. Formální a grafická úroveň práce

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. :

Práce je experimentálního charakteru. Pojednává o optimalizaci příkonu a průtoku plynů
multiatomizátorem (MMQTA) a atomizátorem s bariérovým výbojem (DBD) s lepenými nebo
naprášenými elektrodami při stanovení Se a Pb AAS ve formě hydridů, a to včetně výběru
nejvhodnější metodiky oddělení vody před vstupem do atomizátoru.

Je pozoruhodné, že se období epidemie koronaviru viditelně nepromítlo do
experimentálních výsledků nebo celkového provedení textu. Členění je standardní a jednotlivé
části skládají dohromady logický obraz toho, co a proč se dělalo, jaké jsou výsledky a jejich
zhodnocení. K pravopisu se nemohu vyjádřit, protože práce je psána slovensky. Ke slohu
nemám připomínky. Překlepy se vyskytují jen ojediněle. Drobné připomínky se týkají zápisu
nejistot (tab. 4.1, 4.2 - u nejistot začínajících číslicí 1 nebo 2 chybí ještě jedna číslice) a limitů
detekce/kvantifikace (LOD/LOQ) (mají být pouze 2 číslice), nejvyšší LOD, LOQ - myšleno
zřejmě nejlepší (str. 38), a citací (všechna velká nebo jen počáteční písmeno angl. názvu,
uvádět či neuvádět číslo v ročníku, zkratky nebo celý název časopisu?).

Účelu i vytčených cílů práce bylo dosaženo.

B. Obhajoba

IDotazy k obhajobě



Dotazy k obhajobě

Z řady upřesňujících otázek vybírám 3 následující:
1) Str. 26: S jakým atomizátorem DBD byl zkoumán vliv sušidla? Dle poslední věty (zřejmě
s překlepem) před kapitolou 4.1.1 by to mohla být varianta s lepenými elektrodami.
2) Str. 27-28: Z kolika opakování měření jsou hodnoty v tabulkách 4.1 a 4.2 ajak byly určeny
jejich nejistoty?
3) Obr. 4.2 a 4.3: V popisu uvádíte vypočtenou koncentraci olova nebo selenu 500 ng/cm". Do
jaké míry jsou tyto hodnoty srovnatelné s koncentrací z reálných biologických vzorků?

I

Stanovisko k opravě chyb v práci: ~
opravný lístek/oprava v textu JE / e(zakroužkujte) podmínkou přijetí práce

C. Celkový návrh

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:0/ NE

Navrhovaná celková klasifikace: A

Datum vypracování posudku: 30. 6. 2021

Jméno a příjmení, podpis oponenta: Aleš Hrdlička


