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Jméno a příjmení uchazeče/ky: Bc.  Monika Čvančarová

Název práce: Studium ekotoxicity biodostupné frakce organopolutantů

A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností)

1. Rozsah DP a její členěm'

X A - přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí

8 - nevyrovnané, členění není logické nebo rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem

C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje

N - nedostatečné

2. Odborná správnost

X A -výbomá, bez závažnějších připomínek

8 - 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, celko`ý počet citací odpovídá charakteru práce

8 -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 p]agiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých
dat, popř. opsání velkých částí textu)

4. Jazyk práce

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

X 8 - 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 fomulace

N 1 nevyhovující, s četnými hrubými chybami

5. Formální a grafická úroveň práce

X A - výbomá, bez překlepů a chyb ve fomátování

8 - velmi dobrá, ojedinělé chyby fomátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod.

C -uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami

N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami
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Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. :

str.12 ...výsledky potvrdili®ravopis)
str. 26... kapaliny v koEdenzátorech ®ravopis)
str. 33... pracovní tlak se ustálí®ravopis)
str. 33... Lichiospher PAH, Merck (správný popis chromatografické kolony)
str. 35... 2 hod, 30 min ®o jednotkách se nepíší tečky)
str. 50...celkové stanovení !±E!É!Ě!± (slovem a ne symbolem C)

B. Obhajoba

Dotoizy k obhajobě

1 .   Stanovení celkového organického uhlíku byl prováděno reakcí s K2Cr207 v kyselině sírové
a výsledný barevný produkt reakce byl stanovován spektrofotometricky. Co je podstatou
této barevné reakce?

2.   V jakém rozsahu byla metoda HPLC stanovení PAU kalibrována? Byla kalibrována pro
všechny stanovované látky (PAU)? Byla kalibrační kfivka v daném rozsahu lineámí?

3.   Ve výsledcíchje uvedeno srovnání výtěžnosti extrakčních metod Soxhlet a ASE pro oba
typy látek (PAU, PCB). Jaká byla skutečná výtěžnost těchto metod? A jaká byla jejich
reprodukovatelnost?

4.    Na straně 23 z tabulky 4.1. vypadla sloučenina a tedy i její zkratka IPY, o které se dále
v textu píše. Je správně identifikován pík IPY (3) na obrázku 6.2., HPLC chromatogram A?
Není to jen zbytková emise, a tedy interference, píku o stejném retenčním čase (33.4 min),
který je dobře patmý na chromatogramu 8 absorbujícím a emitujícím při jiných vlnových
délkách?

5.   str. 54, řádek 5, špatná interpretace výsledku .... `ú Bstip dosahovala biodostupnost pouze
22%" .... odvolává se na tabulku 6.2., kde je tato hodnota n.d., 22% je uvedeno pro látku
Bap z vedlejšího sloupečku.

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

C. Celkový návrh

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení

akroužkujte) podmínkou pňj etí práce

Navrhovaná celková klasifikace:  1

Datum vypracování posudku:  29.5. 2009

Jméno a příjmení, podpis oponenta :  RNDr. Jana Olšovská, PhD.


