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

 

1. Rozsah BP a její členění 

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

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

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

B B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích, 

nedokonalý popis výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a jiných zdrojů 

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

B B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi, posunem v číslování odkazů 

 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 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, ojediněle se vyskytují obtížně srozumitelné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

B B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, chybné označení průměru, překlepy, odkaz 

na neexistující číslo kapitoly apod. 

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

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



Slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

 Kapitola 2 Úvod je, podle mého názoru stejně jako název práce, příliš obecná a nekonkrétní. 

 Cíle práce byly splněny. Předložená bakalářská práce však obsahuje místy překlepy a formální 

nedostatky psaného textu jako například chybně psaná velká resp. malá písmena, mezery 

před čárkou a (dvoj)tečkou, okolo závorek a u znaménka krát v jednotkách jsou mezery psány 

nejednotně. Stejně tak je nejednotné i formátování citací a ve 3 případech dokonce nesouhlasí 

číslo odkazu se zdrojem uvedeným v seznamu (cit.[24] ze str. 14, a cit.[22] a [26] ze str. 18). 

Autorka se rovněž dopustila záměny matematických symbolů průměru a mediánu. 

 Slovosled některých vět je podivný, což znesnadňuje pochopení toho, co autorka chtěla čtenáři 

sdělit. Např.: „Otrava olovem také způsobuje ztrátu paměti, dyslexii, poruchu pozornosti, 

poškozuje imunotoxicitu a toxicitu reprodukčních orgánů.“ 
 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1) Prosím o vysvětlení věty ze str. 13 o ICP-MS: „Díky složitější korekce interferencí umožní 

dosáhnout nižšího limitu detekce.“ 

2) V čem se podle Vás liší GF-AAS od ETA-AAS? 

3) Nerozumím kapitole 5.2.1 na str. 26. Vysvětlete mi, prosím, co jste chtěla sdělit těmi mnoha 

hodnotami a procenty. 

4) K jakému závěru o „elektrochemickém chování olova“ (souvislost s 1. větou kapitoly 5.3 

na str. 26) jste dospěla ze získaných pyrolyzačních a atomizačních křivek za přítomnosti 

modifikátoru? 

5) Čemu odpovídá na záznamech uvedených na Obr. 5.3 až Obr. 5.7 modrá a čemu červená 

křivka? 

6) Pokud, jak uvádíte na str. 33 „Každý bod kalibrace byl opakován třikrát.“, proč v grafech 

kalibračních závislostí nejsou zobrazeny chybové úsečky? 

7) Chválím Váš závěr, že používání pokaždé stejné lodičky je tím hlavním důvodem, proč je 

mez detekce získaná na přístroji ContrAA 700 ve Vaší práci výrazně nižší než mez detekce 

vyhodnocená na přístroji ContrAA 600. Do budoucna Vám však doporučuji opatrnost 

při vyjadřování. Na str. 35 totiž navíc tvrdíte: „Podle tabulky 5.5 je zřejmé, že stanovení 

olova ve vzorcích bylo přesnější na contrAA700, jelikož mez detekce je výrazně nižší.“ 

Ověřovala jste nějak pravdivost, resp. vychýlení tohoto stanovení? 

 

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: 7. 9. 2017 
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