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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah BP a její členění 

 × A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 
2. Odborná správnost 

 × A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 
3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

 × A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 
dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 
4. Jazyk práce 

 × A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   
obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 
5. Formální a grafická úroveň práce 

 × A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 
 
Bakalářská práce studentky Sabiny Tomáškové vznikla na katedře analytické chemie PřF UK 
v Praze pod vedením pana RNDr. Jakuba Hraníčka, Ph.D. Práce se zabývá zajímavou tématikou, je 
velice pečlivě sepsána, výsledky jsou řádně vyhodnoceny a diskutovány. Autorka se zdárně 
vypořádala s obsluhou moderní analytické instrumentace a prokázala potřebnou dávku erudice 
i píle. Zvláště bych chtěl ocenit skutečnost, že všechny využívané analytické metody byly náležitě 
optimalizovány a validovány. Obrázky, které jsou součástí práce, jsou na úrovni, rozsah práce 
odpovídá požadavkům kladeným na studentské kvalifikační práce. K předložené bakalářské práci 
nemám zásadní připomínky. Rád bych zdůraznil, že níže uvedené poznámky a dotazy představují 
náměty pro diskusi při obhajobě. Nikterak nesnižují vysokou kvalitu předložené práce. 
 
 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1. V úvodu své práce uvádíte, že lidé dnes mají na výběr, jak svému tělu zajistit dostatek hořčíku. 
Zmiňujete každodenní stravu a potravní doplňky. Lze užíváním těchto doplňků nahradit kvalitní 
a rozmanitou potravu? Nebo spatřujete možnost jejich hlavního využití v případech popsaných 
na stránkách 17 a 18? Bylo by rovněž možné zajistit dostatečný přísun Mg pitím minerálních vod 
bohatých na tento prvek? 
2. Na straně 15 (řádek 4), prosím, upřesněte, co je v uvedených plamenech palivem a co 
oxidovadlem. 
3. Strana 28, tabulka 4.1 (podobně strana 32, tabulka 4.2): Dolní hranicí lineárního dynamického 
rozsahu byla uvedená mez stanovitelnosti? 
4. Je dostupný vhodný certifikovaný referenční materiál pro určení přesnosti (dle starší 
terminologie správnosti) stanovení? 
5. Na straně 29 v popisu obrázku 4.7 (pod obrázkem) zmiňujete měřený "signál". V popisu osy y 
máte jako tento signál uvedenu absorbanci. Prosím, vysvětlete. Vzhledem k tomu, že jde o měření 
v režimu atomové emisní spektrometrie (plamenové fotometrie), spíš bych doporučil signál jako 
absorbanci neoznačovat. 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci: opravný lístek/oprava v textu  NENÍ podmínkou přijetí práce 
 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  
 
Navrhovaná celková klasifikace: výborně 
 
Datum vypracování posudku: 23. května 2017 
 
 
 
Jméno a příjmení, podpis oponenta : doc. RNDr. Jan Šíma, Ph.D. 


