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Rozsah práce: počet stran: 76, počet grafů: 0, počet obrázků: 39, 

počet tabulek: 4, počet citací: 117,  počet příloh: 0

Práce je: rešeršní

a) Cíl práce je: zcela splněn  

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré

d) Popis metod: - rešeršní práce, nelze hodnotit

e) Prezentace výsledků: - rešeršní práce, nelze hodnotit

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý

Případné poznámky k hodnocení: Práce má klasické uspořádání. Cíl práce je splněn. Práce 
mohla být zpracována o něco pečlivěji, vyskytují se zde překlepy, z nichž některé jsou 
zřejmě spíše pravopisné chyby. (str. 12 ...pohybuje…, str. 22 v názvu kapitoly, str. 24 …větší
než…, str 40 a 42 shodně …koeluovaly…, str. 52 špatný slovosled …v jak pitné…, str. 54 
koelucím…, …mátového…, str. 58 …mohly…) Větné fromulace jsou srozumitelné. Styl textu 
není vhodně zvolen - nadpis úrovně 3 je výraznější než u úrovně 2. Velká část práce vychází 
z review citovaného v literatuře pod číslem 38, což mělo být v práci explicitně uvedeno. I 
přesto si myslím, že bylo zpracováno velké množství dat, ale možná právě proto bych 
v závěru očekával nějaké stručné shrnutí nejlépe formou schématu či grafu, který typ 
stacionární fáze lze využít k separacím jakých látek, zvlášť v souvislostí s farmacií.

Dotazy a připomínky: 
Připomínek mám minimum:
Str. 17 - termín rozmytá fronta pro popis píku se mi zdá netradiční.
Str. 23 - odkazy na literaturu bych uvítal přímo za tvrzením, které je převzato z literatury, ne 
za celým odstavcem souborně.
Str. 32 obr. 15, str. 51 obr. 32, str. 56 obr. 32 - jsou použity zkratky a vesměs chybí jejich 
vysvětlení.
Str. 32 a 34 používáte nejdnotně názvy tetrafluoroborát a borontetrafluorid.
Str. 36, obr. 19 - název obrázku je nevhodně formulovaný.
Str. 61 - chybně psán termín standardní směs.

Celkové hodnocení:  velmi dobře, k obhajobě: doporučuji
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