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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  

Originalita práce  

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

známých přístupů; opakuje známá řešení 

  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   

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   

 

K předložené diplomové práci mám následující připomínky a dotazy: 

Práce je odpovídajícím způsobem členěna a zpracována, nicméně neunikla zatížení typografickými chybami, 

zejména v části věnované seznamu použité literatury. Grafická úroveň obrázků je (s výjimkou obr. 3.8) 

výborná, grafická úprava tabulek je ovšem poněkud nestandardní.  

Citovaná literatura není příliš bohatá, navíc se v ní často vyskytují jiné než odborné texty (typicky odkazy na 

fyzikální vlastnosti látek v internetových databázích, zákony apod.). V některých případech je sporná 

vhodnost použití odkazu (definice vazodilatace, odkaz na stránky globalsecurity.org jako zdroj informace, že 

pentrit je bílá krystalická látka) či není možné danou informaci z odkazu získat (cit. 16). Některé 

z internetových odkazů (cit. 30, 31) není možné k datu vypracování posudku již použít, naskýtá se tedy 

otázka, zda tyto odkazy vůbec někdy vedly na trvale dostupné stránky.  



Po stránce experimentálních výsledků je práce průměrně bohatá a popis samotné experimentální činnosti je 

úplný a výstižný. Zpracování získaných dat ovšem není příliš přehledné. Práce je přetížena tabulkami a 

obrázky – všechna data jsou obvykle předkládána trojmo, jednou v tabulce a dvakrát v různých typech 

obrázků; při měření série závislostí jsou parametry každé z nich předkládány ve zvláštní tabulce, často pouze 

jednořádkové. Naopak je v práci kritický nedostatek hodnocení získaných výsledků.  

 

K práci mám následující otázky:  

Jaká je opakovatelnost měření na jednom menisku a mezi nanášením menisku ve vaší práci ve srovnání 

s obdobnými výsledky získanými v jiných pracích?  

Podle čeho byla volená nevodná prostředí, která jste testoval pro stanovení pentritu?  

Přestože je výška píku pentritu při měření na m-AgSAE několikanásobně vyšší ve srovnání s HMDE, 

zejména při stanovení v nevodném prostředí, je získaná mez detekce o více než řád vyšší. Co by mohlo být 

příčinou?  

 

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji / nedoporučuji k dalšímu řízení. 
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