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Úroveň definování cílů práce a kvalita jejich splnění Osou cíle práce X
jasně formulované a jsou dosažené výsledky vytčeným cílům
odpovídající)
Originalita práce ®řináší původní vědecké výsledky; rozšiřuje X
současná řešení problému; j e variantou známých přístupů; opakuj e
známá řešení)
Přínos práce pro analytickou chemii ®řináší zcela novou metodiku; X
výrazně vylepšuj e dosavadní analytické postupy; j e určitou variantou
používaných analytických postupů; využívá standardních analytických
metodik a postupů pro řešení problémů z jiných oborů)
Forma členění práce (vhodnost členění na kapitoly, vyváženost rozsahu X
j ednotlivých kapitol, přiměřenost počtu obrázků a tabulek)
Zpracování úvodu k řešené problematice (informační bohatost X
úvodních kapitol, relevantnost a úplnost citované literatury)
Zpracování experimentální části práce (kvalita a úplnost popisu X
použitých materiálů a metodik)
Zpracování výsledků p ráce (způsob zpracování experimentálních X
výsledků, j ej ich logické uspořádání a vysvětlení, kvalita dokumentace
p res entovaných závěrů)
Jazyk a stylistická úroveň práce X
Formální provedení práce (tiskové chyby, forma provedení obrazové a X
tabulkové dokumentace, dodržování konvencí psaní symbolů veličin,
jednotekatp.)
Celkové zhodnocení práce, A-D (mělo by akcentovat obecně přístup X
studenta k řešení a zpracování zadané problematiky)

Konkrétní otázky a připomínlq7 k práci.
Práce je velmi pěkná a svým rozsahem patrně překračuje náplň běžné bakalářské práce.
2-AB, 3-AB a 4-AB se oxidují se snadností odpovídající uvedenému pořadí (viz např.
výšky píků při konst. potenciálu na obr.14). Na obr.18 se zdá, že 3-AB se oxiduje téměř
tak snadno, jako 2-AB (odhlédneme-li od rozmytí způsobeného delším časem analýzy).
Jak vypadaly body mimo lineární dynam. rozsah? Opravdu už byly závislosti zakřivené?
Byly v chromatogramech před časem ca t = 3 min nějaké píky např. nečistot z vody?
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