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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Práce obsahuje dosti velké množství překlepů, které 
z důvodu jejich počtu konkrétně neuvádím (tečky a čárky ve větách, psaní i/y, s/z, skloňování 
apod., někdy se vyskytují i slovenské výrazy, např. objem vzorky místo vzorku). Je vidět, že 
čeština není autorčin mateřský jazyk a bylo by vhodnější napsat diplomovou práci buď ve 
slovenštině, anebo si ji nechat zkontrolovat rodilým mluvčím.  
 
 
Dotazy a připomínky: str. 11, posl. ř. zd. a dále - citace se píší do společné závorky (3, 4), ne 
(3) (4); str. 20 - vzorec pro výpočet rozlišení je najednou psán menším typem písma; str. 22 - 
zásobník přivádí mobilní fázi do čerpadla? Str. 30 - 2x se opakuje spojení "vazba léčiv na 
precipitát"; str. 39, 2. odst. zd. - lokálně je podáván dexamethasoniacetát,správně je 
dexamathason-acetát; používa se 110,7 %ní násobek množství dexamethasonu? Str. 42, cit. 
46 - co je sloupcová chromatografie kapaliny? Str. 44, cit. 54 - nesprávně iodid místo jodid; 
str. 60 a dále (tab. 4 - 16) - v názvu sloupců používáte anglické názvy Peak a Area, navíc 
označení Peak nevystihuje obsah sloupce, v tab. 4, kombinace 30x20 je uveden jen jeden 
nástřik. Proč?  Str. 69, tab. 8 - chybí des. čárka u koncentrace 0,2; str. 74 a dále -  obrázky 
16 - 18 nejsou příliš kvalitní, str. 86 (Literatura) - v citaci 16 chybí iniciál křestního jména, 
podobně u citace č. 25 (tu navíc úplně nechápu). 
Dotazy: 1/ Na str. 22 uvádíte, že čerpadla jsou schopna vyvinout tlak až 40 MPa. Existuje 
chromatografická technika, kde se používají mnohem vyšší tlaky? 2/ V přehledu používaných 
detektorů (str.26-28) nikde neuvádíte jejich citlivost. Jak byste je seřadila podle stoupající 
citlivosti? 
    



Celkové hodnocení:  velmi dobře, k obhajobě: doporučuji 
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