
Posudek oponenta bakalářské práce

Jméno a příjmení uchazeče/ky:    Petr Kozlík

Název práce: Analýza estronu metodou HPLC

A. Bodové hodnocení jednot]ivých aspektů práce (označte právě jednu z možností)

8 -nevyrovnané, členění není logické n. rozsáh jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem

C -uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje

N - nedostatečné

C -uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami

-nevyhovující, s hrubými chybami

!

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 ve]kých částí textu)

15.Formální a grafická úroveň práce

I1 A - výbomá, bez překlepů a chyb ve fomátování
lx B-velmidobrá,ojediněléchybyfomátucitací,překlepy,chybějícízkratkyapod.------'

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   Petra   Kozlíka  je   dobře   sepsána,   vhodně   členěna   a   s   vyhovujícím   rozsahem

experimentální části. Po jazykové stránce jde o srozumitelnou, čtivou práci, s několika stylistickými

neobratnostmi  a  nejasnostmi  ve  výkladu,  které  spolu  s  fomálními  chybami  byly  s  uchazečem

probrány a objasněny.

Předkládaná práce vyhovuje požadavkůni na bakalářskou práci, přesto mám několik dotazů,

týkajících se teoretické i experimentální části práce.

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení s celkovou klasifikací velmi dobře (8).

8. Obhajoba

Dotazy k obhajobě

1.   V jakých koncentracích se estrogeny ajejich metabolity vyskytují v povrchových (či

odpadních) vodách?

Jak se změnily retenční charákteristilqr anal)"i (k, 4§, ^/) se snížením průtoku mobilní fáze (z

1 ml min-[ na 0,75 ml min-]) při zachování optimalizovaných podmínek analýzy?

Stanovisko k opravě chyb v práci:
opravný lístek/oprava v textu  JE  /

C. Celkový návrh

NENI

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:

zakroužkujte) podmínkou přij etí práce

Navrhovaná celková klasifikace:  velmi dobře (8)

Datum vypracování posudku:              9.6.2008

Jméno a příjmení, podpis oponenta :      Lucie Janečková


