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

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

 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 

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

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

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 
 
Ad.2 
V kap. 3.8 na str. 22 je nesprávně uvedeno, že „radionuklid 40K je doprovázen přírodním draslíkem 

v hmotnostním zlomku 0,012%.“ Správně je to ovšem naopak, radioaktivní izotop 40K s 
koncentrací 0,012% doprovází přírodní nuklid 39K. 

Autorka zřejmě u koncentrací Mn a Pb nesprávně uvádí jednotku mg/l místo µg/l. Správně uvádí 
max. přípustnou koncentraci Pb jako 0,01 mg/l (str. 17), ovšem kalibraci (Tab. 4.1) a výsledky 
už v jednotkách mg/l. 

Autorka uvádí u stanovení dusičnanů spektrofotometrickou metodou jako vlnové délky v kap. 3.7.3 
na str. 20 hodnoty 220 a 250 nm, zatímco v experimentální části na str. 32 vlnové délky 520 a 
570 nm. Co je tedy správně? 

U kalibračních závislostí by bylo vhodné kromě LOD a LOQ uvést rovněž korelační koeficienty 
příslušných závislostí. 

Bylo by vhodné u hodnocení radioaktivity vzorků uvést v textu limitní hodnotu aktivity tritia. Tato 
je k nalezení až v závěrečné tabulce 6.1 na str. 41. 

 
Ad.4 
Autorka používá dva rozdílné způsoby odkazů na citace literatury: [1]  a (cit. [1]). 
Text obsahuje několik stylistických chyb, např. na str. 14, kap. 3.6, 1. řádek - … spektrometrickými 

metody …. 
Autorka evidentně zaměňuje tisíciny a tisíce. Např. na str. 14, kap. 6.6.1, 2. odstavec, 4. řádek - … 

se koncentrace sodíku pohybuje v řádech tisícin miligramů na jeden litr vody …. Obdobná 
chyba je na str. 21 v kap. 3.7.4, kde jsou opět uvedeny tisíciny místo tisíců – jedná se o 
koncentrace hydrogenuhličitanů. 

Pojem „iontová dvojice“ je v analytické chemii neobvyklý (např. kap. 3.6.2). 
V kapitole 3.7.1 je trochu neobratně objasňován pojem sirných vod. 
Autorka přejmenovala nebohého Schwarzenbacha na „Schwanzerbacha“. 
 
 
 
B. Obhajoba 
 
Dotazy k obhajobě  
 
Předkládaná práce je pěkným příkladem analytické chemie aplikované na řešení praktického úkolu, 
hodnocení vlastností a kvality přírodní vody. Studentka musela provést řadu stanovení mnoha 
analytů, včetně příslušných kalibrací a správného vyhodnocení získaných výsledků. 
 
Odběry vzorků byly provedeny na podzim a začátkem zimy. Mohou se sledované parametry 
výrazně měnit v jiných ročních obdobích? Pokud ano, v jakém zhruba rozsahu? 
 
Jeden dotaz mám také na osud výsledků, které studentka získala. Jakým způsobem byly tyto 
výsledky aplikovány nebo využity ze strany orgánů státní a místní správy? Měly nějaký vliv na 
používání vody z pramene? 
 
 



Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ  podmínkou přijetí práce. 
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