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Téma práce si autor/ka vybral/a z nabídky katedry. 

Práce s literaturou autora/ky byla  výborná. 

Jazyková vybavenost autora/ky byla  výborná. 

Invence autora/ky byla  výborná. 

Iniciativa autora/ky byla  výborná. 

Autor/ka pracovala s dopomocí samostatně, zodpovědně.  

Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a s pomocí vedoucího.  

Metodická zdatnost a zručnost autora/ky  byla výborná. 

Interpretace výsledků byla samostatná, s malými korekcemi.  

Hodnocení výsledků v kontextu jiných prací bylo zodpovědné. 

Práce v kolektivu, kooperativnost autora/ky byla  výborná. 

Zpracování textu práce bylo samostatné, s malými korekcemi a bylo velmi pečlivé.  

Grafická a jazyková úprava byla výborná. 

Působení autora/ky na katedře bylo přínosné. 
 
 
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Studentka se úkolu vypracování diplomové práce zhostila aktivně a iniciativně. Pečlivě pod 
vedením školitele prováděla zadané a navrhované experimenty. Snahou její práce bylo vyvinutí 
on-line SPE metody pro stanovení vybraných dvou insekticidů v povrchových vodách. 
Diplomantka pozorně akceptovala rady školitele, a vlastní nápady vždy se školitelem podrobně 
konzultovala. Během práce vyzkoušela různé analytické kolony pro separaci, tak i extrakční 
kolony pro zakoncentrování vzorku v kombinaci s různými složkami jak oragnické tak vodné 
fáze. Výsledky práce shrnula v názorných chromatogramech. Jedna z kombinací extrakční a 
separační kolony zapojené pomocí přepínacího ventilu byla použita pro validaci metody a 
analýzu reálných vzorků vody z Labe, Orlice (Hradec Králové) a rybníka z Městce Králové. 
Pomocí on-line SPE extrakce a dávkování velkého objemu vzorku do systému se podařilo 
diplomantce vyvinout a validovat metodu dostatečně citlivou pro kontrolní stanovení 
povrchových vod z hlediska obsahu permethrinu a fenoxykarbu. Vyvinutá metoda posloužila 
jako podklad k rukopisu publikace do odborného časopisu. Diplomantka tímto splnila 
nadstandardně zadaný cíl diplomové práce.  
Závěrem tedy mohu konstatovat že Linda Naibrtová splnila výborně požadované  úkoly a 
zadaný cíl diplomové práce a proto práci doporučuji k obhajobě. 
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