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A.Bodovéhodnoceníjednotlivýchaspektůpráce(označteprávějednuzmožností)

1. Rozsah BP a ieií členění

X A-přiměřené,odpovídajícharákteruBPavýznamujednotlivýchčástí8-nevyrovnané,členěnínenílogickén.rozsahjednotlivýchčástínekorespondujesjejichvýzmamemC-uspokojivérozsahněkterýchčástínedostačuje

N - nedostatečné

2  0dborná správnost

X A - výbomá, bez závažnějších připomínek
'        ' B -velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadanri (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcich nebo chemických

názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků)C-uspokojivá,sčetnějšímidrobnýmizávadamiN-nevyhovující,shrubýmichybari

3  U    d    '     užitýchliterárníchaj.zdrojů

X

Ve  enlpoA-bezpřipomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charákteru práce8-uspokojivé,sobčasnýmineobratnostmizejm.vumístěníodkazů,neboscelkověnižšímpočtemcitací|C-svážnějšímizávadami,např.převažují'.nestandardní"odkazynaučebnice,přednášb,webovéstránky,neboseojedinělevyskytujeopominutiodkazunazdrojpřevzatýchdatN-nevyhovující,velmimálocitací,ev.rysyplagiátu(častéopomíjeníodkazunazdrojpřevzatých

dat, popř. opsán velkých částí textu)

4  Jazyk práce

A-výbomý,prácejenapsánačtivěasrozumitelně,bezzávažnějšíchgramatickýchn.pravopisnýchchyb8-velmidobrý,ojedinělésbrlistickéneobratnosti,gramatickén.pravopisnéchybyC-upokojivý,četnějšíslohovéneobratnosti,graniatickén.pravopisnéchyby,ojedinělesevyskytujíbtížnvrozumitelnénnejednomaěnéformulace

X

0esN-nevyhwující, s četnými hrubými chybami

5. Formální a grarická úroveň práce|A-výbomá,bezpřeklepůachybve fomátování

8-velmidobrá,ojediněléchybyfomátucitací,překlepy,chybějícíZkratkyapod.C-uspkojivá,sojedinělýmmivětšími(např.vynechánístránky)nebočetnějšímidrobnýmichybamiN-nevyhovující,sčetnýmihrubýmichybamiX



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.  :

Vtextusevyskytujeněkolikpřeklepůčigramatickýchchybjakonapřiklad:str`13-nadpisy
kapitol velkými písmeny, str.15 kontengerů místo kongenerů, na str.17 a 18 je třeba ujednotit
psaní velkých a malých písmen v názvu studovaných sloučenin, str. 26 pokud možno
zachovávattrpnýrodpňpopisuvlastníprácejakobylovcelémpředešlémtextu.Občasautor
zapomíná na shodu podmětu s pHsudkem.

Dále mám drobné připomínky ke grafické úpravě práce:

Str. 9                Mám výhrady ke grafické úpravě obrázku l, kterýje dost nepřehledný. Z popisu k
němu navíc není jasné, zda ho autor přejal z literatury [5], či navrhnul sám.

Str. 12 a 28     V práci se vyskytuji matemat.ické rovnice, které jsou zapsány v nejednotném a někdy
išpatnémformátu(zbytečnésymbolytečkyprofiinkci„krát",zbytečnézdvojenízávorek).

Str. 25              Tabulka 2 postrádá zvýraznění druhé hlavičky pro pAU, splývá pak s celým
obsahem a je nepřehledná.  Soběslav psát s velkým „S".

8. Obhajoba

Dotazy k obhaýobě
1.   Na straně 15 dole píšete, že přisledování toxických efektů byl zj ištěn především výskyt

kongenerů138,153a180,pakpokračujete,žezanejtoxičtějšikongenerjepovažován

3,3,4,4',5-pentachlorbifenyl.Nomenklaturavjednévětěbymělabýturčitěsjednocena,

přiklánělabychsetedykčísludméhokongeneru.Znáteoznačenítohototoxického
kongeneru?

2.   Na straně 32 je tabulka s informacemi o obsahu těžkých kovů ve studovaných půdách.

Víte, jakou analytickou metodou byly tyto obsahy stanoveny?

3.   Víte jakou analytickou metodou byly stanoveny hodnoty obsahu PCB a PAU ve

studovaných půdách, které uvádite v tabulce 4?

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

C. Celkový návrh

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:

Navrhovaná celková klasifikace 1

ákroužkujte) podmínkou pňj etí práce
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