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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah BP a její členění 

X 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 

X 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 

X 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 

X 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 

X 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. : 

-opakovaně se vyskytuje chyba ve shodě podmětu s přísudkem (str.11: inhibitory koroze se používali, 

standardy se zaobírali) 

- oddělení jednotlivých vět v souvětí (čárky ve větách), překlepy 

- fyzikálně chemické veličiny píšeme v textu kurzívou (ne všude v práci dodrženo) 

- pro tetraboritan sodný je v bakalářské práci opakovaně používán triviální název borax – nevhodné 

- chybné číslování rovnic a tabulek, uvedených v práci (chybí rovnice 4.3 na str. 23, dvakrát číslována 

tabulka 5.3, str. 28 a 31). 

- parametr R2 uváděný u kalibračních závislostí není korelační koeficient, ale koeficient determinace 
 

str.13: Dle mého názoru jsou v tabulce 2.1 shrnuty fyzikálně chemické parametry studovaných analytů, pKa 

není fyzikální parametr a Mr je relativní molekulová hmotnost, ne molární; umístění odkazu na citovanou 

literaturu je vhodnější do popisu k tabulce; analyt BTA na obrázku 2.1 je benzotriazol (ne benzotrizol) 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. Na str. 12 píšete, že “organické inhibitory jsou rozpustné v glykolech, a to v koncentracích minimálně do 

5 % (v/v)”. Znamená to, že je jejich rozpustnost do 5 % (v/v) nebo větší než 5 %? 

2. Na str. 16 píšete: „Důležitým požadavkem UHPLC na jednotlivé části je odolnost vůči vysokým tlakům. 

Ten zajišťují vysoce účinné pumpy“. – Je toto tvrzení v pořádku? 

3. Na str. 21 v tabulce 4.1 není uvedena kyselina benzoová? Proč a v jaké koncentraci byl zásobní roztok 

kyseliny benzoové připraven? 

4. Str. 22, kapitola 4.3 (Příprava kalibračních roztoků): Co to je kvantifikace metody?   

5. Str. 23, kapitola 4.5.1: Proč byla použita citace 17 jako podklad pro zhodnocení analytické metody ve 

smyslu LOD a LOQ? Jedná se o neimpaktovaný zdroj přístupný na internetu (Chronicles of Young Scientists, 

Modhya Pradesh, 2011). Nejsou k dispozici jiné informační zdroje? LOD je chybně označeno jako mez 

stanovitelnosti. 

6. Str. 25, tabulka 5.1: V tabulce nebo popisu by mělo být uvedeno, zda poměr jednotlivých složek v 

mobilní fázi je objemový nebo hmotnostní. Proč je v tabulce 5.1 uvedeno jen 7 analytů, když jich u úvodu 

práce bylo zmíněno 9? Mělo by být zmíněno v textu práce. 

7. Str. 26, tabulka 5.2: Jaký je význam symbolu , nikde není uvedeno. Uvedená procenta vody a 

methanolu jsou objemová? Bylo by vhodné zvolit jeden způsob zápisu složení mobilní fáze a ten dodržovat 

v celé práci (+ tabulka 5.3 %, v/v, ). Ze způsobu zápisu gradientu v tabulce 5.2 ani z textu není jasné, zda 

se jednalo o lineární gradient či zda se s uvedeném čase skokově změnilo složení mobilní fáze? 

8. Str. 27, obrázek 5.1: Opravdu byla absorbance změřená při 211 nm 2900 AU? 

9. Str. 30: Kalibrační závislosti pro studované analyty byly měřeny ve velmi úzkém rozsahu koncentrací. 

Nebude třeba pro praktické využití vypracované metodiky zvětšit koncentrační rozsah kalibračních 

roztoků? Jsou i LOD a LOQ dostatečné? 

10. Při analýze reálné chladicí směsi CS Antifreeze G® 12+ byla zjištěna přítomnost 3 inhibitorů koroze 

(benzotriazolu BTA, methyl-benzotriazolu TTA a kyseliny 2-ethylhexanové EHA). Je známo složení analyzované 

nemrznoucí směsi? Byly s využitím Vámi vypracované metody zjištěny všechny organické inhibitory 

koroze přítomné v analyzované nemrznoucí směsi? 
 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   
 

Navrhovaná celková klasifikace: velmi dobře 
 

Datum vypracování posudku: 12.6.2017     RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. 


