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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 - 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 ja psána čtivě a výstižně. Její odborná správnost je adekvátní úrovni 

bakalářských prací, pouze místy bych ocenil hlubší diskusi získaných výsledků. V literatuře 

postrádám odborné články zaměřené na analýzu kovů a jejich komplexů metodou HILIC. Dále bych 

doporučil nezačínat kapitolu „Výsledky a diskuse“ pojednáním o analýze tetrachlorozlatitanu 

v literatuře a popisem principu HILIC. To patří do teoretické části práce.       

 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1, Tvrdíte, že jste zvolila HCl v mobilní fázi na základě distribučního diagramu uvedeného na 

obrázku 4 tak, aby zlatitá sůl byla ve formě tetrachlorozlatitanu. Při jaké koncentraci chloridových 

iontů by nedocházelo k tvorbě tetrachlorozlatitanu? V jaké formě by se vyskytovala zlatitá sůl, 

kdyby byla vodná složka 0,1% HCOOH? 

2, Na většíně chromatogramů jsou vidět poměrně široké a tailující píky. Nemohlo by to souviset s 

tím, že analyt je přítomen v různých formách? Předpokládám, že distribuční diagram je uveden pro 

vodné prostředí, ale vy používate 94% acetonitril.    

3, Na všech chromatogramech je na začátku analýzy poměrně intenzivní pík. Nevíte, čemu by 

mohl příslušet onen pík? 

4, Příslušný analyt jste detekovala pří 255 nm. Proč jste vybrala zrovna tuto vlnovou délku?  

 

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/velmi dobře 

 

Datum vypracování posudku: 6.9.2021 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta: RNDr. Petr Kozlík, Ph.D. 

 

 


