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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah BP a její členění 

× A - přiměřené, odpovídají charakteru BP 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 

× 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 jiných zdrojů 

× A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 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 nebo pravopisných chyb 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují 

obtížně srozumitelné nebo nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

× 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.: 

Předkládaná práce je vypracována velmi pečlivě, a to jak po stránce obsahové, tak i po stránce 

formální. Je psána velmi čtivě a jazykově správně. K práci bych měl pouze několik drobných 

připomínek, které by autorovi mohly pomoct v jeho budoucí práci: 

1. V práci se vyskytuje několik odchylek v konzistenci (např. v používání jednotek mol·l
–1

 a M, 

odlišné používání kurzívy u fyzikálních jednotek v textu a v obrázcích či zařazení zkratky 

p-AgSAE do abecedního pořadí mezi písmena D a F). 

2. Nebývá zvykem používat zkratku „č.“ u čísel obrázků a tabulek. 

3. Na str. 14 je použití lomítka ve větě „Stanovenie prebiehalo v približne 50% roztoku 

methanolu/ethanolu v prostredí BR pufru.“ poněkud zavádějící. 

4. Přehled elektrochemických metod stanovení trifluralinu by bylo vhodné pro přehlednost rovněž 

shrnout do tabulky. 

5. U obrázků, u nichž je proudová škála vyjádřená pomocí úsečky vložené v obrázku, by nemělo 

být zapomenuto přiřadit k ose rovněž zobrazovanou veličinu, tedy elektrický proud. 

6. Zkratky některých časopisů by měly být v jiném formátu: Zhongguo Kexue Jishu Daxue 

Xuebao → J. China Univ. Sci. Tech. nebo Int. J. Environ. An. Ch. → Int. J. Environ. Anal. 

Chem. 

 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. Mohl byste, prosím, srovnat zdravotní rizika plynoucí z případné intoxikace organismu během 

používání rozpustných anorganických solí bismutu a antimonu? 

2. Při práci s reálnými matricemi byl do modelových vzorků říční vody přidáván methanol. 

Jaký byl důvod tohoto přídavku, když se očekává, že stanovovaný pesticid bude v přírodě 

v říční vodě zcela rozpuštěný? 

3. Mohl byste, prosím, stručně popsat postupy, které se v literatuře používají při extrakci 

trifluralinu tuhou fází? Jak se tyto postupy liší o těch, které jste v práci používal, když 

zmiňujete, že v literatuře jsou popsány výtěžky až 100 % (str. 16)? 

4. Proč není v tab. 9 (str. 46) uvedená hodnota meze stanovitelnosti? 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci: opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce. 

 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO 

 

Navrhovaná celková klasifikace: VÝBORNĚ 

 

Datum vypracování posudku: 25. června 2015 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta: RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. 


