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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah DP a její členění 

 A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

X 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 

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

 B - 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 formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 
5. Formální a grafická úroveň práce 

X A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 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.  
 
 Komentář k bodu 1.  Členění práce je logické, ale rozsah jednotlivých částí nekoresponduje podle 

mínění oponenta s jejich významem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Obhajoba 
 
Dotazy k obhajobě  

1. Vysvětlete, prosím, podrobněji cíl práce. 
 

2. Některé zkratky nejsou vysvětleny v seznamu zkratek, ale je tam vysvětlena třeba zkratka 
UV/VIS.  

 
3. Str. 30. Prosil bych Vaše stanovisko k tabulce 4., ke skoku v kapacitě ionexu připraveného 

sulfonací po dobu tří a pěti minut. Porovnejte, prosím, s výsledky na str. 40 v tabulce 5. 
 

4. Str. 22. Byly sulfonovány nanotkaniny s TPP nebo bez enkapsulovaného TPP ? 
 

5. Stanovení IEC pomocí měření koncentrace iontů Ag+ i obdobné titrační stanovení by 
opponent prosil podrobněji a lépe vysvětlit.    

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO   
 
Navrhovaná celková klasifikace : velmi dobře 
 
Datum vypracování posudku: 3.9. 2010 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta : Doc. RNDr. Pavel VOJTÍŠEK, CSc. 



       Předkládaná práce byla vypracována na katedře anorganické chemie pod vedením Doc. RNDr. 

Jiřího Mosingera, Ph.D. ve spolupráci s TU Liberec a firmou Elmarco, která vyrobila 

studované nanotkaniny. Práce je vcelku přehledně sepsána na padesáti osmi stranách, obsahuje 

devatenáct  obrázků, pět tabulek a čerpá z padesáti citací.  


