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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 

 B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

X C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 
3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

 A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

X 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 

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. : 
 
Vypracovaná práce se zabývá ověřením, zda je možné na nemodifikované GCE stanovit některé 

obsahové látky vína v reálné matrici. Práce není příliš rozsáhlá, je však dobře rozvržena a po 
formální stránce pečlivě vypracována, přestože i ní se najdou některá drobná opomenutí (obsah 
siřičitanu ve víně 200 mg ml-1, nevhodné používání slova analýza a pod.). Vzhledem k rozsahu 
literárních zdrojů jsou citovány pouze některé z nich, zejména ty, které se vztahují k 
elektrochemickým metodám stanovení, což odpovídá charakteru práce; méně vhodné ovšem je, 
že je rešeršní část práce formulována, jako kdyby byl přehled metod kompletní. 
Problematickým bodem práce je samotný plán experimentální činnosti, který byl podle mého 
názoru odsouzen k neúspěchu dříve než začal a obsahuje některé z chemického hlediska 
značně pochybné části; jejich povaha patrně nejlépe vyplyne z diskusní části.  

 
B. Obhajoba 
 
Dotazy k obhajobě  
Podle čeho jste zvolil vámi používané prostředí pro stanovení studovaných látek?  
 
Vyskytují se ve víně nějaké další látky, u kterých se dá očekávat odezva při voltametrii na GCE?  
 
Zkoušel jste připravit modelový vzorek vína s poměrem studovaných látek blížícím se jejich 
očekávatelnému zastoupení ve víně?  
 
Jsou vámi získané meze detekce, respektive stanovitelnosti, v souladu s očekávaným obsahem 
studovaných látek v reálných vzorcích?    
 
Jaké chemické reakce očekáváte, že budou probíhat v modelovém roztoku vína během 
probublávání kyslíkem?  
 
 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   
 
Navrhovaná celková klasifikace: Dobře 
 
Datum vypracování posudku: 29.5.2012 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta : Hana Dejmková  
 


