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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: vyberte zhodnocení   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

e) Prezentace výsledků: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Bakalářská práce je sepsána pečlivě, prakticky bez 
překlepů a gramatických chyb, názvy a řazení kapitol je správně dle požadavků a je 
přehledné. Vybrané citované práce jsou velmi dobře popsány a ilustrovány obrázky. 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky: 
- strana 16, 5. řádek shora - pro výraz "injikování" existuje český ekvivalent - "dávkování" 
- strana 20, 3. řádek zdola - má být "…nanočástice snižovaly…." 
- strana 22, popis obrázku 4 - standard se píše s "d" 
- strana 25, 15. řádek shora - odkaz na vztah, který je uveden až na straně 27, pro lepší 
přehlednost by bylo lepší číslo strany zde také uvést 
- strana 26, 8. řádek zdola - má být "po zředění" 
- strana 28, 9. řádek shora - popis přípravy MF není správný, mělo by být uvedeno, že byly 
použity roztoky  kyseliny fosforečné ve vodě a v methanolu a jejich koncentrace 
- strana 30, 31 - čísla obrázků jsou přeházená 
- strana 41, citace 13 - jméno by mělo být hůlkovým písmem, název práce naopak, aby to 
bylo zachováno u všech citací stejně 
Dotazy: 



1. Na straně 7 v posledním řádku úvodní kapitoly píšete o identifikaci složek směsi - lze v 
tomto případě opravdu hovořit o identifikaci? Vysvětlete prosím. 
2. Na straně 29, v komentáři k článku [32] píšete, že časová náročnost samotné analýzy byla 
130 minut. To znamená délku celé analýzy včetně přípravy vzorku nebo jen samotnou HPLC 
analýzu? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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