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

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

 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 

 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 

 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 

 



 
Slovní komentář 
 
Abstrakt – anglický překlad není dobrý 
Seznam zkratek – obsahuje několik nepřesností; r2 – je koeficient determinace a nikoliv regresní 

koeficient 
Cíle práce – jasně a konkrétně definovány 
Literární úvod – Obr. 3 – prohozeny názvy 2,3-dihydrodiolu a 2,3-dihydroxybifenylu 
Kap. 3.5 – nezaměňovat deprotonované formy CBA, chlorbenzoáty (soli), a protonované kyseliny 
Kap. 3.6 – ASE – k extrakci asi nebyl použit plynný chlormethan, ale kapalný dichlormethan 
Kap. 3.8 – obr. 7 – z rovnic vypadly fluory, jedná se o derivát trifluoroctové kyseliny 
Výsledky a diskuze – Tab. 8 a 11 – jednořádkové tabulky by se neměly používat 
Kap. 5.2.4 – text a obr. 11 – je uvedeno nikoliv 15, ale 14 CBA a HCB jako IS 
Tab 16 – bylo by vhodné otestovat, zda se hodnoty výtěžnosti metody pro různé koncentrace  

statisticky liší nebo neliší. 
Závěr – Nelze příliš souhlasit s tvrzením, že derivatizace DM je jednoduchá a cenově nenáročná. 
 
B. Obhajoba 
 
Dotazy k obhajobě  

1. K obr. 3 – neexistuje rovněž cesta, běžná u PAH, degradace přes epoxid a jeho následnou 
hydrolýzu na dihydroxyderivát? 

2. Kap. 3.4 – „Neionizované analogy CBA jsou obvykle méně toxické než ionizované formy“ 
– není tomu naopak, pro malé molekuly to bývá běžně naopak ? 

3. Kap. 3.7 – u publikace 45 je uvedeno: „ ... fáze C18 na hybridním základě, ...“, co je tím 
myšleno? 

4. Kap. 4.7 – proč se před ASE k vysušené půdě přidává znovu malé množství vody? 
5. Kap. 4.8 – v tab. 4 je uveden tlak 1 600 Pa. Je to správně? 
6. Tab. 5 v kap. 4.10.1 – na základě čeho byly vybrány použité kombinace pracovních 

podmínek? 
7. Kap. 5.2.2 – Jak lze vysvětlit tvrzení, že „V kyselém prostředí dochází k lepší disociaci 

karboxylové kyseliny“? 
8. Kap. 5.4.2 – Jak bylo použito ASE nekontaminované půdy na určení vlivu matrice půdy na 

retenční chování analytů v GPC? 
 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
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