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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: 

 

Předložená práce je vyhovující po odborné stránce i svým rozsahem. Vyskytují se v ní jen ojedinělé 

nedostatky. Text práce obsahuje spíše menší množství překlepů a typografických nedostatků. V úvodní časti 

je přehledně a velmi podrobně představena studovaná problematika a podložena dostatkem citací. 

Experimentální část dává dostatečný přehled o podmínkách měření. Vlastní výsledky jsou popsány pečlivě a 

jasně, poskytují dobrou představu o provedených experimentech a navazuje na ně i diskuze závěrů z nich 

plynoucích. K vlastnímu obsahu práce tyto faktické připomínky: 

 

 V textu někdy vypadávají tečky na konci vět, náhodně jsou používány krátké a dlouhé pomlčky, 

nesystematicky jsou vynechávány mezery mezi hodnotami a jednotkami. 

 Na str. 8 není literatura číslována v pořadí použití v textu; opakovaně je citovaná práce 
20

 (str. 23 a 

54), ale citace měla směřovat spíše na práce 
15

 nebo 
16

.  



 V obr 3.1.7 na str. 31 by měla být spíše suspenze uhlíku na místo mědi. 

 V obr. 3.2.4 na str. 55 jsou špatně čitelná měřítka zvětšení obrázků. 

 V literatuře jsou citováni maximálně první dva autoři a ostatní se zahrnují pod „et al.“ 

 

 

Výše uvedené skutečnosti nijak významně nesnižují celkovou vědeckou kvalitu a přínos předkládané práce. 

 

Otázky: 

 Byla při kontrole reprodukovatelnosti výsledků použita identická aparatura, nebo byla použitá jiná 

sestava? 

 Poskytoval samotný platinový tubulární detektor nějaký signál v přítomnosti analytu? 

 Bylo by možné stanovit s použitými detektory oba studované analyty současně? 

 Byl studován stupeň konverze u měděného tubulárního detektoru? 

 Jak byly zvoleny vstupní hodnoty parametrů pro vícerozměrnou analýzu (tab. 3.1.3)? 

 

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji / nedoporučuji k dalšímu řízení. 

 

 

 

V Praze, dne 30. srpna 2016  
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