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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 DP a významu jednotlivých částí 

x B - nevyrovnané, členění není logické nebo 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 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

x 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. : 
 
Str. 17 – „ ... elastické vychytávání atomů z rovnovážných poloh....“; „ ... a dojde ke zpožďování.“ 

– co se zpožďuje? 
Str. 20 – Pro označení použitých CD bylo možno užít nějakou příhodnou zkratku, takto může čtenář 

nabýt dojmu, že jsou užívány opravdu nativní α- a β-CD. 
Str. 21 – Tabulky 2.2 až 2.6. – označení „relativní hustota“ s jednotkami g/cm3 je podivné 
Str. 30, 31, 32, 33 – obrázky 4.3 až 4.6 – použitím velkého počtu bodů pro jednu koncentraci místo 

průměru či mediánu s chybovou úsečkou učinilo obrázky značně nepřehlednými 
Str. 31 – poslední odstavec má jiné řádkování 
Str. 35 – obr. 4.10 – v popise je uveden naftalen místo 2-methyl-naftalenu  
Str.37 – obr. 4.12 má identický popis jako předchozí obrázek 4.11 
Str. 35 a 36 – texty týkající se obr. 4.11 a 4.12 jsou identické, stejně jako na str. 37 a 38 komentáře 

k obr. 4.13 a 4.14 
Str. 41 – Závěr – k degradaci CD na povrchu krystalů asi určitě nedochází působením 

mikrobiálních toxinů, ale působením mikrobiálního rozkladu 
 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1. Proč se na krystal napařují 2 elektrody, Au a Cr? 
2. V kapitole 3.3 – Derivatizace (str. 26) nekoresponduje navážka CD a jeho výsledná 

koncentrace. Nedošlo zde k chybě v důsledku vyjadřování jednotek – jednou v g/ml a 
podruhé v µmol/L? 

3. Z jakého důvodu byly po měsíci skladování použité modifikované krystaly proplachovány 
roztokem nativního β-CD? 

4. Obr. 4.1a 4.2 mají na ose y vynesenu změnu hmotnosti v závislosti na čase. Jakým 
způsobem byla měřená změna frekvence krystalu přepočtena na změnu hmotnosti? Proč 
tak nebylo činěno i u dalších obrázků, kde je uváděna pouze změna frekvence? Nebylo 
nutno provést kalibraci QCM? 

5. Obr. 4.11 a 4.12 zobrazují závislosti pro směsi dvou látek. Koncentrace které z nich je na 
ose x? Jaké jsou vlastně koncentrace složek směsi? V exper. části práce to není zmíněno. 

 
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   
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