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I. Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Jiří Tichý se přihlásil k vypracování diplomové práce (DP) rešeršního charakteru již v roce 2011, kdy mu byla 

zadána a domluvili jsme se na oblastech, kterých se měla diplomová práce týkat. Nicméně na vypracování 

DP začal pracovat až na počátku roku 2015, což vzhledem ke studijním povinnostem nebylo úplně šťastné 

načasování. 

Nutno podotknout, že první celistvá verze práce neodpovídala zcela zadání - část týkající se stacionárních 

fází na bázi iontových kapalin byla z větší části čerpána pouze ze dvou zdrojů, navíc práce nebrala v potaz 

publikované práce od roku 2011. Po přepracování byl text již z hlediska zadání v pořádku, nicméně vyžadoval 

rozsáhlejší korektury zejména po jazykové stránce a dále pak i věcné úpravy. Po následné úpravě je text 

relativně konzistentní, i když prostor pro vylepšení tady stále zůstává. V práci částečně chybí interpretace 

výsledků načerpaných z literárních pramenů a jejich zobecnění - autor se místy omezuje jen na reprodukci 

textu. Tento fenomén je ale pochopitelný vzhledem k faktu, že se jedná o autorovu první prácí tohoto druhu. 

Nicméně rešeršní práce, vyhodnocování dat z různých pramenů bude součást jeho další práce v oboru. Jako 

farmaceut bude muset vyhledat, kriticky zvážit i interpretovat odborná fakta nejen laické veřejnosti. Pevně 

věřím, že zkušenosti, které Jiří Tichý nabyl během zpracovávání své diplomové práce, mu budou prospěšné 

a bude je umět zhodnotit ve svém profesním životě.  

I přes uvedené výtky si myslím, že Jiří Tichý vypracoval svou diplomovou práci na dobré úrovni a i citovaná 

literatura může být dále využita např. pro studijní účely. 

Závěrem chci říci, že i navzdory ne příliš vhodnému načasování a hektickému dokončování (hlavně na 

podzim 2015) je DP Jiřího Tichého na dobré úrovni i v porovnání s ostatními studenty, a proto ji doporučuji 

přijmout k obhajobě.  
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