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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 

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 

 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 - uspkojivá, s ojedinělýmmi většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

-  Tabulky 9, 10, apod.: Počet desetinných míst se uvádí na 2 platné cifry intervalu spolehlivosti, 

např. 617±43 ; 705±27; 70,2±8.7 apod. 

-  Str. 25: mezi „±“ a „5000“ (resp. 15 000 na téže straně níže) se nepíše mezera. Tato chyba se 

opakuje mnohokráte v celém textu. 

-  Např. Str. 12: „59 mV“ je rozděleno na dvou řádcích 

-  Str. 14: Přístroj se jmenuje „Eco-Tribo Polarograf“ 

-  Nenašel jsem, jak byly vypočteny intervaly spolehlivosti do tabulek 9, 10, 11, 14 apod. Jedná se 

skutečně o intervaly spolehlivosti nebo o směrodatné odchylky? Na jaké hladině významnosti?  

-  Str. 19: Název Fyzikálního ústavu AVČR, v.v.i není přesný. 

- Str. 19: Pokud byl DPV scan v katodickém směru, měla být výška pulzu -50 mV a nikoliv 

+50 mV. 

-  Str. 33: Poslední věta je kostrbatá a není plně srozumitelná (jednotné vs. množné číslo) 

-  Nenašel jsem, jak byly vypočteny meze detekce a stanovitelnosti? Z jakých kalibračních křivek? 

- Str. 35: V Tabulce 10 jsou 2 stejné sloupce. Asi měl být uveden úsek. Nebo je úsek nulový (jak 

by odpovídalo teorii? 

Drobné připomínky:  

Str. 6: Formátování obsahu – 3. úrovně je méně estetické. 

Str. 15 a Str. 21: červená čára pod obrázkem. 

Str. 23, popis obrázku: index musí být na stejném řádku jako jednotka 

Str. 24, 1. ř. pod tabulkou: chybí mezera mezi „v obrázcích“ a číslovkou „8“ 

Reference 8: Není uveden typ práce (Diplomová práce) 

Str. 33, popisek u tabulky 8.: čísla ve vzorci nejsou v indexu 

Za slovem „viz“ se nepíše tečka (jedná se o 2. osobu č. j. od slova vidět) 

Nepanuje jednotné psaní pro číslovky ve formě přídavného jména či podstatného jména (mezera 

mezi číslovkou a jednotkou) 

 

B. Obhajoba 

Dotazy k obhajobě  

1) Byly pro charakterizaci BDD filmu použity i některé jiné metody, než které byly vyjmenovány v 

kapitole 1.4.? 

2) Bylo by možné porovnat dosažené meze detekce s citaci 11-13, kde byly BDD též použity pro 

stanovení 2-aminobifenylu? 

3) Lze nějak vysvětlit pozorovaný posun potenciálového okna na katodické straně s rostoucí koncentrací 

bóru? 

4) Jaký statistický software byl použit pro výpočet intervalu spolehlivostí? 

 

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: Velmi dobře 

 

Datum vypracování posudku: 5. 6. 2013 
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