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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Práce je po formální i obsahové stránce na dobré úrovni, 
větší pozornost mohla být věnována zpracování literatury. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
1) str. 5, Obsah - číslování kapitol je průběžné od 1.1. až 1.23., což nepovažuji za obvyklé. 
Nesprávně Cinchokaini (místo cinchocaini) hydrochloridum 
2) str. 8, 2. ř. sh.- v názvu cinchokainu hydrochloridu se píše pomlkčka (viz ČL 2009) 
3) str. 13, 4. ř. zd. - jak se píše aminoskupina (nesprávně NH2) ? 
4) str. 25, posl. ř. 1. odst. - věta je česko-anglická 
5) str. 35 - mobilní fáze č. 1 a č. 2 jsou shodné 
6) str. 42 a dále - u tabulek č. 1 - 7 chybí názvy 
7) str. 47, tab. č. 2 - tailing f (název ?) a koeficient k´ - jak jste je zjišťovala?  
8) str. 50 a 58, graf č. 1 a 2 - nevhodný popis osy x u grafů lineární regrese (vzorek 1 - 5) 
9) str. 64 - 66, Literatura - citace jsou nejednotné, časopisy jsou uváděny většinou plným 
názvem, často chybí svazek a stránky, u roku vydání je často měsíc v češtině (cit. 25, 26 32) 
  
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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