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Označte křížkem (D je nejhorší A je nejlepší) D C B A
Úroveň definování cílů práce a kvalita jejich splnění
▪ jsou cíle práce jasně formulované a jsou dosažené výsledky vytčeným cílům 

odpovídající
x x

Originalita práce 
▪ přináší původní vědecké výsledky; rozšiřuje současná řešení problému; je variantou

známých přístupů; opakuje známá řešení
x x

Přínos práce pro analytickou chemii 
▪ přináší zcela novou metodiku; výrazně vylepšuje dosavadní analytické postupy; 

je určitou variantou používaných analytických postupů; využívá standardních 
analytických metodik a postupů pro řešení problémů z jiných oborů

x

Forma členění práce
▪ vhodnost členění na kapitoly, vyváženost rozsahu jednotlivých kapitol, přiměřenost 

počtu obrázků a tabulek
x

Zpracování úvodu k řešené problematice
▪ informační bohatost úvodních kapitol, relevantnost a úplnost citované literatury

x x

Zpracování experimentální části práce
▪ kvalita a úplnost popisu použitých materiálů a metodik

x

Zpracování výsledků práce
▪ způsob zpracování experimentálních výsledků, jejich logické uspořádání a 

vysvětlení, kvalita dokumentace presentovaných závěrů
x

Jazyk a stylistická úroveň práce x
Formální provedení práce
▪ tiskové chyby, forma provedení obrazové a tabulkové dokumentace, dodržování 

konvencí psaní symbolů veličin, jednotek atp.
x

Celkové zhodnocení práce, A–D 
▪ mělo by akcentovat obecně přístup studenta k řešení a zpracování zadané 

problematiky
x x

K předložené diplomové práci mám následující připomínky a dotazy:
K celkovému hodnocení práce - přijde mi líto, že jistě nemalé experimentální úsilí Bc. M. Pekaře je do 
značné míry znehodnoceno nedostatečnou pozorností, kterou věnoval sepisování DP (časová tíseň?). Mám 
početné a místy celkem vážné výhrady k jazyku a formální stránce práce (množství neopravených překlepů, 
neobratné formulace, tiskové chyby v diakritice, nepřesnosti v chemických názvech a citacích).
Dotazy k obhajobě: 1. Jak hodnotíte možnosti identifikace vaječných lipidů v reálných vzorcích (uměleckých
dílech) mj. s ohledem na variabilitu výchozího materiálu (vejce), jak ji odráží i Tab. 8 (str. 33)?
2. Čím si vysvětlujete fakt, že zatímco v damarové pryskyřici se podařilo identifikovat poměrně hodně 
sloučenin (viz Tab. 10, str. 36), pro kopálovou pryskyřici byl pokus o analýzu v podstatě neúspěšný (str. 37)?
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