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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 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 x 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 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 x 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 - 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. : 
 
 
B. Obhajoba 
 
Dotazy k obhajobě  
Str. 12: Na této straně uvádíte, že fenoxyalkanové kyseliny se často používají ve směsích. Vy jste 
analyzovala směs pěti látek. Víte, jestli jsou všechny, popř. alespoň několik z nich, společně 
obsaženy v některé postřikové směsi? 
 
Str. 13, Str. 14 a Tabulka 1: V odstavci na str. 13, kde uvádíte Tabulku 1, popisujete, že 
z důvodu nízkých koncentrací chlorfenoxypropionových kyselin v ŽP se využívá derivatizace ke 
zvýšení citlivosti detekce. V Tabulce 1 shrnující metody nalezené v literatuře však žádnou 
derivatizační techniku neuvádíte. Proč? Dále bych v Tabulce 1 (nebo i jinde v textu) uvítala 
informaci, jaké byly retenční časy analytů a zda je bylo možné separovat v průběhu jedné analýzy. 
Bylo by dobré tyto informace porovnat s Vámi dosaženými výsledky. 
Také musím podotknout, že tabulka působí nepřehledně, rozhodně by bylo dobré uvést citace 
v samostatném sloupci a vysvětlit zkratky názvů herbicidů. 
 
Str. 15: Popisujete zde rozkladné produkty mekopropu a dichlorpropu. 
Nalezla jste nějaké informace ohledně toxicity těchto látek? Bylo by dobré zmínit, jak je to s jejich 
toxicitou a vlivem na ŽP v porovnání s mekopropem a dichlorpropem.  
Jako majoritní rozkladné produkty fotochemické a půdní degradace mekopropu uvádíte 4-chlor-o-
kresol a 4-chlor-2-methyl fenol. Víte, jaký je mezi těmito látkami rozdíl?  
 
Str. 28, Obr. 7 a Str. 29, Obr. 8: Oba obrázky ukazují chromatogramy separací všech pěti analytů 
na koloně C8, mobilní fáze methanol/kyselina mravenčí v poměrech 35/75 a 40/60 (v/v). Liší se 
pouze rychlostí průtoku mobilní fáze, tj. 1 a 1,5 ml/min. Zvýšení průtoku podstatně snížilo délku 
analýz (o 30 min), pouze s menším vlivem na rozlišení analytů. Proč jste nevyzkoušela dále 
ovlivnit rozlišení píků gradientem mobilní fáze? Toto řešení se samo nabízí, bylo by tak možné 
urychlit eluci dvou posledních píků.  
Rozhodně bych nezatracovala hodnotu rozlišení 1,49 mezi píky 2 a 3 vzhledem k velké úspoře 
času, kterou vyšší průtok nabízí. Vyzkoušela jste snížit koncentraci analytů z 0,2 mg/ml každého 
na nižší? Odezvy píků k tomu máte dostatečné. Případně i snížení průtoku na hodnotu 1,4 ml/min 
by Vám mohlo poskytnout vyšší rozlišení.     
 
 
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:   2 
 
Datum vypracování posudku: 25.1.2017 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta : 
 
       Mgr. Tereza Šlechtová, Ph.D. 


