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Jméno a příjmení uchazeče/uchazečky:

Název práce:

Monika Chlupáčová

Stanovení aktinolitu v Plzeňské kotlině metodou práškové
rentgenové difrakce

A. Komentář k odbornému zaměření, náplni a rozsahu bakalářské práce (BP)

Práce se věnuje stanovení aktinolitu jednak v atmosférickém spadu a jednak v potenciálních zdrojích tohoto
prachu pomocí rentgenové práškové difrakce. Rozsah je přiměřený rozsahu bakalářským prací. V úvodě je
podrobně popsána metoda rtg. difrakce a rovněž problematika ovzduší v Plzni z důrazem na pevnolátkové
škodliviny a jejich stanovení.

1. Hodnocení odborné části BP
A – metodicky přiměřená, data dobře zpracována a interpretována, rozsahem vykonané práce adekvátní
B – omezená rozsahem, s drobnými metodickými nedostatky nebo nejasnostmi v interpretaci dat
C – nedůsledná nebo s četnými metodickými nedostatky ale odpovídající požadavkům kladeným na BP
N – odborně nedostatečná, neodpovídající požadavkům kladeným na BP

B. Bodové hodnocení jednotlivých částí/aspektů práce
1. Rozsah bakalářské práce (BP) a její členění
A – přiměřený, odpovídající charakteru BP a významu jednotlivých částí
B – členění není zcela logické nebo rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s významem
C – výrazně nevyrovnaný, rozsah některých částí zásadně nedostačuje
N – nedostatečné ve více ohledech

2. Odborná správnost
A – výborná, bez závažnějších připomínek
B – velmi dobrá, s ojedinělými drobnými vadami (nejasnosti, chyby ve vzorcích nebo
chemických názvech, nedokonalý popis metod nebo získaných výsledků)
C – uspokojivá, s četnějšími drobnými vadami
N – nedostačující, s hrubými chybami

3. Úvod do problematiky a uvedení použitých literárních či jiných zdrojů
A – bez připomínek, všechny převzaté údaje citovány, počet citací odpovídá charakteru BP
B – uspokojivý, místy nedostatečně propracovaný nebo s celkově nižším počtem citací
C – rozsahem neadekvátní charakteru BP nebo s vážnějšími závadami
(např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky)
N – nevyhovující, velmi málo citací event. 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 závažných gramatických a pravopisných chyb
B – velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby
C – upokojivý, četnější neobratné nebo nejasné formulace, gramatické nebo pravopisné chyby
N – nevyhovující; nelogické nebo nesprávné formulace, četné hrubé chyby

5. Formální a grafická úroveň práce
A – výborná, bez překlepů a chyb ve formátování
B – velmi dobrá, ojedinělé chyby formátování, překlepy, chybějící zkratky apod.
C – uspokojivá, s ojedinělými závažnějšími nebo četnějšími drobnými chybami
N – nevyhovující, s četnými hrubými chybami

Případný slovní komentář k bodům B1– 5.

Je dobře, že se práce zabývá problematikou ovzduší v Plzni a napomáhá ke zlepšení stavu okolního
prostředí.
V práci je nepoměr mezi úvodními kapitolami a částí vlastních výsledků a diskuze se závěrem.
Strana 19 - Rietveldovo uspořádání - správně by mělo být Rietveldovo upřesňování

C. Obhajoba BP
Dotazy k obhajobě

Proč nejsou v tabulce Výsledky na straně 25 uvedeny navážky vzorku?
Vysvětlete, prosím, termín "PM10" - v práci toto není vysvětleno
Vysvětlete prosím, co znamená termín "oglejené půdy" a "rankery" (strana 7).
Ve vzorku č. 8. odebraného ze Sušické ulice byl obsah aktinolitu nulový, zatímco ve vzorku z Klatovské
ulice byl obsah aktinolitu 14,7%. Čím si to vysvětlujete?

Stanovisko k opravě chyb: opravný lístek/oprava v textu NENÍ

D. Celkový návrh
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO
Navrhovaná celková klasifikace: výborně

Datum vypracování posudku: 6. 9. 2012

Jméno a příjmení, podpis oponenta: Daniel Nižnanský

podmínkou přijetí práce

