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Rozsah práce: počet stran: 76, počet grafů: 23, počet obrázků: 24,  
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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: - 
 
Dotazy a připomínky:  
 
Připomínky: 
str. 2, 9. ř. shora - citace je součástí věty, číslo by mělo být před tečkou 
průběžné v celé práci - čísla s odkazy na literaturu jsou nejednotným typem písma 
str. 18 - "chain extender" - používá se v češtině? 
str. 26 - u používaných přístrojů a chemikálií je obvyklé uvádět zemi původu 
str. 30 - zkratka HPLC není vysvětlena, celá tato část patří spíše do teoretické části 
str. 31, v tabulce 1 - aq. Destilata - neobvyklé označení čištěné vody - buď je Aqua purificata 
nebo Aqua destillata 
str. 31, 3. ř. zdola - místo výrazu "vytěkání" je vhodnější použít "odpaření" 
str. 35, 4. ř. shora - "Kádinka byla uložena do lednice, aby byla chráněna před světlem" - 
nechybí slovo "tak"? 
str. 71, literatura - nejednotně uváděna - někde je křestní jméno vypsáno celé, někde 
zkratkou 
 
 
 
 
 
 



Dotazy: 
1. str. 35, 10 ř. zdola -  směs byla vytřepávána 10 minut ručně nebo byla použita třepačka? 
2. Prosím o vysvětlení výrazu "pegylovaný dimetikon". 
3. Jaký je rozdíl mezi sodnou solí laurylesteru kyseliny sírové a sodnou solí laurethsíranu - 
jak se liší po chemické stránce a po stránce jejich vhodnosti jako emulgátoru? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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