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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: dobrý 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Teoretická část předkládané práce je zpracována 
přehledně, bez gramatických a stylistických chyb. Uvítal bych více informací o 
pseudoinverzních maticích. Ačkoliv je celá práce založena na jejich použití, je jim věnována 
chabá polovina stránky. Taktéž chybí přehled farmaceutckých aplikací, u kterých již byla 
multikomponentní analýza navržena/použita. 
Parktická část je zpracována velmi přehledně, vstupní data i vypočítané výsledky jsou 
členěny do samostatných tabulkem, což čtenáři značně usnadňuje orientaci v opravdu 
velkém množství výsledků. Velice postrádám vstupní data, ze kterých byly získány matice 
váhových koeficientů (W). 
Co se typografické stránky týče, mám pouze jednu výtku – oddělování odstavce by se mělo 
provádět pouze jedním způsobem, tedy buď odsazení prvního řádku, nebo zvětšenou 
mezerou mezi odstavci. 
 
Dotazy a připomínky: P1) Doporučuji důsledně používat v celém textu trpný rod, který je v 
tomto typu prací standardem (str. 29–58). 
D1) Kombinace barviv v daných poměrech byla prováděna přímo v kyvetách (str. 31). Jak 
byla zajištěna homogenita vzorku? 
D2) Je záhlaví Tab. 7 správně? 
D3) Pro kombinaci barviv MO a MČ byly zvoleny mimojiné i vlnové délky 256 a 257 nm. To 
jsou hodnoty poměrně blízko sebe. S jakou přesností je schopen přístroj dle specifikací 
výrobce nastavovat vlnové délky? 
D4) Jakým způsobem bylo hodnoceno, který počet použitých vlnových délek dává nejlepší 
výsledky? 
D5) U některých vzorků byly naměřeny absorbance vyšší než 2 (max. kolem 2,6). Nejsou 
tyto hodnoty již mimo lineární odezvu? 
 



Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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