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oznrčte křižkem neihoíši *neileDši
D c B

Uroveň defiDovóíí cflů práce a kvslitr jejicb splněni
(zda cile prácejsou jaýlě formulované a dos&žen€ ťsledk}, jsou
odpovidaiici Wlčcným ciIúm)

+

originslita pŤácé
(přináši původni vědecké ťsledky; rozšiřuje souča§ná řcšeni
problému; je rariantou zJtárn_úch pňstupů; opakrrje zrúmá ěšeni)

+

Příno§ píáae pío antrlytickou chemii
(Přináši zcela novou úetodiku; lýra.ř rylepšuj9 dosavadni anahtické
postup"v: je uíčitou !,ariantou použivai},ch analltických postupú:
v}uží!á standardnich arrab,tic\{.h metodik a posfupú pro řešeni
oíoblénrú ž iiŇch oboru)

Fořma členění pric!
(vhodnost členěni na kapii,ory|, v}.l,áženost fozsa}U jednol]iťch kapitcl,
Dňměřenost Dočfu obrá7*ů a tabulek)

+

zpracování úÝodu k řď€né píoblemntice
(informační bohaiogt fuodnich kapitol, relevantíost a úplnost citované +

zpťrcovíní exp€rimentální části práce
(kvalita a úplno§t popisu použi§ ch nateriálů a metodik)

+

zpřacování Yý§ledků práce
(zpúsob rpmcováni experimedtálnich ť§ledků. Iejich logické
u§pořdiini a wsvčtl€ni, L-YaIiia dokumcntace presentoraných ávěfu)

+

Jsuvk a §tyli§ticM úroveň próce +

Foímální provedeňí p.áce
(tiskové chyby, forma prov§leni obíazové a tabulkové dokumenlace.
dodržováni ko vencí psáni §,mbolů v9ličin. i€dnotek atp.)

+

Celkové zhodnocení práce, A-D
(měIo by alrcentoYat obecně přistup studonta k řďeni a )Ťracováni
zadano Drob|ematiLn)

Konkrémi otázky a připomilrl1 k práoi jsou přiloženyjako příloha k tomuto posudkrr,

Posudel r 1pracova| RNDr, Vlasta Korunová
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l. Tabulla splývaji s ostamim textem, použiti menšiho fontu pisma a užšího íádkováníbyle
zpřehlednilo,

2, Velké počátecni pismena v popisech sloupců v tabulkáLch,_jakož i v popisech os graffr,

3. Překlepy, zd\ojeni slov či odkazu na publikacič,42, stí 16, a 23,

4. Butyl- str 26,

5, Tris pufr, EHQTA. nej§ou Y seanamu zkmtek.

6, výpočet směrodatné odchylky ze dvou měření a.senu str. 56,

7, Udávaná hodnota ajednotkaje rozdělena ve dvou iádcich stí, 1,1,36,62,71-

8. Totožná oitace liteíat]jryl4 a 47 -

9, RotŤtice 2,ó. ud.ává vztah pro \"ýpočet kombinované nejistoty, která ale neni v práci
použita.

Pro upř€sněni a pochopeni pojmu nejistota měřeni uvádim odkaz na oficiálni dokument:
Isoi IEc Guide 98-3 , Uncertainty of nrea§uíement , Pan 3 : Guide to the expression of
uncertainty in measurement (GtM:1995), lso, Geneva, 2008,

ITM 014109-3, Nej istoty měřeni, cást 3| Poll,n pro vyjádřeni nejistoty měřeni
(GUM:l995), ČNl Píaha 2o1l, volně přístupné ,,ydáíti na weboqých stánkách

http!/www_unmz.ozJítteslSbomikýo20T}VGUNf/o20-9lo20celek7o20-DEF.pdf


