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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 
   A 

 
K předložené diplomové práci mám následující připomínky a dotazy: 
 
1)  Název je příliš široký, asi by lépe vyhovovalo znění „Optimalizace metody stanovení netěkavých N-

nitrosaminů ve sladu“. 
2) Není jasné, jaká výchozí analytická metoda byla použita pro optimalizaci (mělo by být uvedeno hned na 

začátku experimentální části). 
3) Názvy statistických metod: nejsem zběhlý ve slovenštině, ale v češtině místo „faktorový dizajn“ se 

používá „faktoriální plán nebo návrh“, místo „central composite dizajn“ “centrální kompozitní plán“, 
„face centered“ je „plošně centrovaný“,  misto „zmes dizajnov“ „plány pro směsi nebo směsové návrhy“ 
apod.  

4) Str. 22: Doporučený obsah ATNC v pive je 20 μg/kg [34], mělo by být … maximálně doporučený … 



5) Str. 30: Dáta boli štatisticky spracované na hladine významnosti 95 %, mělo by být např: ...za relevantní 
byly považovány výsledky, jejichž statistická významnost byla vyšší než 95 % … 

6) Str. 51: Optimálna hodnota koncentrácie kyseliny sírovej sa s veľkou pravdepodobnosťou nachádza mimo 

experimentálnu oblasť. Tým pádom zvýšenie jej koncentrácie v rámci testovania by mohla zvýšiť odozvu 
systému. Proč to nebylo ověřeno? 

7) Lze optimalizaci považovat za ukončenou, nebo je potřeba ještě dále pokračovat (např. pro jiné analyty)?  
8) Často chybí interpunkce, hlavně čárky ve větách. 
9) Práce má vysokou kvalitu z hlediska statistického zpracování dat, což je třeba nejvíce ocenit. 
 
Předloženou diplomovou práci doporučuji k dalšímu řízení. 
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