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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 

   × 

Originalita práce  

▪  přináší původní vědecké výsledky; rozšiřuje současná řešení problému; je variantou 

známých přístupů; opakuje známá řešení 

   × 

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 

  ×  

Forma členění práce 

▪  vhodnost členění na kapitoly, vyváženost rozsahu jednotlivých kapitol, přiměřenost 

počtu obrázků a tabulek 

   × 

Zpracování úvodu k řešené problematice 

▪  informační bohatost úvodních kapitol, relevantnost a úplnost citované literatury 
   × 

Zpracování experimentální části práce 

▪  kvalita a úplnost popisu použitých materiálů a metodik 
   × 

Zpracování výsledků práce 

▪  způsob zpracování experimentálních výsledků, jejich logické uspořádání a 

vysvětlení, kvalita dokumentace presentovaných závěrů 

   × 

Jazyk a stylistická úroveň práce 
  ×  

Formální provedení práce 

▪  tiskové chyby, forma provedení obrazové a tabulkové dokumentace, dodržování 

konvencí psaní symbolů veličin, jednotek atp. 

  ×  

Celkové zhodnocení práce, A–D  

▪  mělo by akcentovat obecně přístup studenta k řešení a zpracování zadané 

problematiky 

   × 

 

K předložené diplomové práci mám následující připomínky a dotazy: 

Experimenty byly dobře naplánovány a výsledky pečlivě zpracovány. Práce je psána jasně a 

srozumitelně, závěry jsou podloženy relevantními daty. Práce obsahuje jisté překlepy a drobné 

gramatické chyby, jako jsou chybějící předložky. Stejně tak se objevují drobné formální nedostatky, 

jako je dělení číselných hodnot a jednotek do dvou řádků.  

V Obr. 4.13 je vodorovná osa chybně popsána jako aktivita nadroparinu namísto koncentrace 

methylenové modři. 

Citace 7 a 12 jsou totožné.  

V Tab. 4.2 chybí jednotky u plochy píku a v záhlaví Tab. 4.3 by místo plochy píku měla být uvedena 

změna plochy píku.  



 

K práci mám následující dotazy: 

1. Z Tab. 4.4 vyplývá, že mez detekce nadroparinu v případě metody FIA s fluorescenční detekcí je asi 

15krát nižší než koncentrace vzorku dávkovaného při měření opakovatelnosti. Z Obr. 4.10 se nezdá 

pravděpodobné, že by takto nízká koncentrace mohla být skutečně detekována. Je otázkou, zda 

zvolený způsob výpočtu meze detekce je v tomto případě vhodný, neboť úsek kalibrační závislosti je 

poměrně velký a může snižovat vypočtenou hodnotu na nereálně nízkou úroveň. Máte experimentálně 

ověřeno, že aktivitu na úrovni 0,09 IU ml
-1

 lze ještě detekovat? 

2. U lineárních kalibračních závislostí se zpravidla uvádějí hodnoty koeficientů determinace. Jaké byly 

jejich hodnoty pro vaše optimalizované metody? 

3. Jakým způsobem jste upravovala pH roztoků při sledování vlivu pH na stanovení (kap. 4.1.2)? 

 

 

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k dalšímu řízení. 
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