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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. V práci je jen několik překlepů a typografických nedostatků. V úvodní časti je přehledně 

představena studovaná problematika a podložena dostatkem citací. Experimentální část dává dostatečný 

přehled o podmínkách měření. Vlastní výsledky jsou popsány stručně a jasně, poskytují dobrou představu o 

provedených experimentech a závěrech z nich plynoucích. K vlastnímu obsahu práce tyto faktické 

připomínky: 

 

 Při voltametrii, která je používána jen pro kvantitativní stanovení, by bylo vhodné uvádět meze 

stanovitelnosti. 

 Šířka pulzu byla pravděpodobně 100 ms a ne 80 ms jak je uváděno v Tab. 3 (software Polar Pro uvádí 

v menu klidovou dobu bez vzorkovací periody, která je standardně 20 ms).  



 V obrázcích nejsou uváděny křivky pro nízké koncentrační řády ani pro základní elektrolyt. 

 Na str. 36 u obr. 24 je při 1,3 V patrné, že byla zvolena nevhodná citlivost polarografu. 

 V Tab. 11 a 12 na str. 43 jsou použity chybné jednotky a uvádění hodnot směrnice a úseku s přesností 

na jednu platnou cifru předpokládám za nepřiměřené. 

 Čísla Tab. 9 a 10 jsou použita duplicitně na str. 43 a 47, Tab. 10 ze str. 47 není citována v textu. 

 

Z formálního pohledu mám k práci tato upozornění: 

 Citace jsou poněkud nestandardně odkazovány jako čísla v kulatých závorkách. Čísla citací nejsou 

vždy uváděny v rostoucím pořadí na (str. 13, odst. 2). Delší spojité řady čísel citací doporučuji 

nahrazovat pomlčkou na (str. 15, poslední řádek). S ohledem na charakter práce doporučuji v 

citacích používat plné výčty autorů na místo zkraty „et al.“. 

 Číslování křivek a označování závislostí v grafech často není jednoznačné a neumožňuje přiřazení 

křivek k použitým podmínkám (např. str. 22, obr. 6 a 7). Za nevhodné považuji barevná čísla 

koncentrací v legendě, zvlášť když se některé barvy opakují. 

 V práci jsou souběžně používaný jednotky dm
3
 a l (litry) – odlišně pro koncentrace a objemy. 

 Dodavatelé chemikálií by měli být v kapitole věnované reagenciím a ne v pracovních postupech  

(str. 17). 

 Fyzikální veličiny jsou jen v některých grafech uváděny kurzivou, obecně je v práci používáno 

několik druhů oddělování veličit od jednotek (jednotky v kulaté závorce/hranaté závorce/oddělené 

čárkou/oddělené lomítkem, viz str. 38 – 41). 

 Řádky jsou někdy nevhodně zalamovány např. str. 32, legenda obr. 18. 

 

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

 

Otázky: 

 Proč na obr. 8 se významně mění v silně alkalickém prostředí pozice píků u VMA? 

 U testování vlivu akumulace není zmíněn potenciál pracovní elektrody. Jaký byl a jaký má tento 

potenciál vliv na akumulaci analytu při různých pH?  

 Proč se mění pozice píků analytu při kalibračních závislostech? (např. obr. 18) 

 Proč byly vzorky moči pro analýzu desetkrát ředěny, neztrácí se tím zbytečně citlivost? 

 Bylo možné analýzu moči provést i s UV detektorem? 

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji / nedoporučuji k dalšímu řízení. 

 

 

 

V Praze, dne 27. května 2016  
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