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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 

x 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) 

 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 

 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. : 
 
 Předložená dipolomová práce je vypracována výtečně, napsána velmi čtivě a přináší zcela nové 

poznatky do oblasti analýz vůní květů studované rostliny Clusia blattophila. Připomínky 
k práci mám ohledně drobných věcných a jazykových nesrovnalostí (viz. níže). 

 
Str. 3 – Co znamená např. UK 1,2 ? Zkratka by měla být vysvětlena hned při prvním použití v textu. 
Str. 3 – Za číslovkou 22 ve spojení 22 hodinou chybí tečka. 
Str. 4 – Chybí tečka za větou: C. blattophila is dioecious plant…… 
Str. 4 – Ve větě: The volatiles were adsorbed to the adsorbent…. použít místo slovesa adsorbed 
sloveso traped on nebo collected on. 
Str. 4 – (E)-β-ocimene,  cis-α-bergamotene, trans-α-bergamotene – E, cis a trans má být kurzívou. 
Str. 4 – occures namísto occure. 
Str. 11 – Ve větě: Důvodem jsou specializované vztahy různými…chybí spojka s mezi slovy vztahy 
a různými. 
Str. 12 – Ve větě:…odolnosti vůči škůdcům a nemocem, namísto nemocím. 
Str. 12 – Ve větě: …, samčí kvetou dvě noci a i přes den mezi nimi. Je vodnější a také během dne 
mezi nimi. 
Str. 13 – Obr. 2.1 není citován v textu. 
Str. 14 – (Scapanes australis)) – závorka navíc. 
Str. 21 - Obr. 2.4 není citován v textu. 
Str. 23 – Ve větě: Jedná se o méně citlivou detekci….detektorů, [25]. Za slovem detektorů nemá být 
čárka. 
Str. 24 – (tzv. dynamický headspace [47] chybí závorka. 
Str. 25 – chybí závorka za viz. obr. 3.1. 
Str. 25 – Ve větě: Látky byly vychytávány... vhodnější použít zachytávány, jímány či adsorbovány. 
Str. 25 – Větu: Vzorky byly uskladněny k analýze v marzícím boxu..., je vhodné přeformulovat na: 
Vzorky byly před analýzou uskladněny v mrazícím boxu. 
Str. 25 – Ve větě: Filtry byly poté znovu....je slovo znovu použito dvakrát. Vhodnější by bylo 
nahradit slovem opět. 
Str. 25 – Ve větě: V případě měření...., je slovo měření použito dvakrát. Vhodnější by bylo nahradit 
slovem jímání. Např.: V případě měření časové variability trvalo jímání těkvých látek pouze 4 
hodiny. 
Str. 25 – Ve větě: Teplotní program sekundární kolony.....dosáhl až teploty 110 °C a dosáhl teploty 
až 300 °C. Není jasné kterou ze dvou teplot dosáhl. 
Str. 26 – Ve větě: Chromatogram serie alkanů….RI…zkratka RI je poprvé v textu vysvětlena až na 
str. 29 (kromě seznamu zkratek), správně by měla být vysvětlena již při prvním použití v textu, tedy 
na str. 26. 
Str. 26 – Ve větě: Látky, které měly nižší shodu s knihovními spektry než 900,…vhodnější uvést 
shodu v %, tedy 90%. 
V textu experimentální části chybí údaj o četnosti jímáni, tj. kolik nezávislých opakování hedspace 
jímání vůní květů bylo provedeno a kolik vzorků bylo následně analyzováno metodou GC×GC-MS. 
Str. 41 – Popisek u Obr. 4.3.c je chybný, jelikož  obr. znázorňuje kvantitatifikaci tří látek 
produkovaných samiččím květem během dvou nocí a jednoho dne, nikoliv samčím květem v 1. 
stádiu květu. 
Str. 49 – Větu: Hexan byl vybrán pro veškeré pro tuto práci prováděné….lépe formulovat jako 
Hexan byl vybrán pro veškeré v prezentované studii prováděné…. 
Str. 49 – Ve větě: Není vhodný pro analýzu GC×MS, má být uvedeno GC×GC-MS. 
 
 
 



 

 


