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Hodnocení jednotlivých aspektů práce (ve standardní stupnici 1 až 4) 
 
1. Samostatnost studenta 
 

Ve fázi zpřesňování tématu práce 1 

Během zpracování zadaného tématu 1 

Při sepisování práce 1 
 
2. Komunikativnost, schopnost spolupráce    1 
 
3. Zájem o práci a pracovní nasazení studenta  1 
 
Slovní komentář k bodům 1. až 3.: 

 
Pan Matěj Plecháč projevoval o bakalářskou práci od samého počátku velký zájem, který mu vydržel až 

do samého závěru. Značnou část práce strávil teoretickým studiem literární rešerše, principů použitých 
přístrojů a postupů, z důvodu uzavření VŠ kvůli pandemii nemoci COVID-19. Na vlastní experimentální část 
tak zbylo poměrně málo času, který pan Plecháč dokázal efektivně využít. Zejména v začátku práce bylo 
nutné věnovat zvýšenou pozornost správnému rozkladu pevných vzorků. Následně se pan Plecháč naučil 
samostatně pracovat s mikrovlnným rozkladným zařízení a do značné míry i s hmotnostním spektrometrem. 
Po konzultacích se školitelem zpracoval pan Plecháč většinu naměřených experimentálních dat samostatně. 
Komunikace s panem Plecháčem byla na velmi dobré úrovni. To samé lze říci o pracovním nasazení. 
Závěrem mohu konstatovat, že autor vypracovanou bakalářskou prací prokázal schopnost řešit aktuální 
analytickou problematiku a předložená práce splňuje všechny formální požadavky kladené na tento typ 
závěrečných prací.  
 
4. Komentář k výsledku kontroly práce systémem Turnitin  
  
Systém Turnitin provedl kontrolu textu bakalářské práce s výsledkem celkové podobnosti 12 %. Při 
detailním rozboru výsledku a konzultaci s autorem práce konstatuji, že práce nevykazuje rysy plagiátu.  
 
5. Stanovisko k opravě chyb v práci: opravný lístek NENÍ podmínkou přijetí práce 
 
Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:   ANO 
Navrhovaná celková klasifikace:  výborně 
Datum a místo vypracování posudku: 2. července 2021 v Praze 
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