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

 

1. Rozsah DP a její členění 

× A - přiměřené, odpovídají charakteru DP 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 - 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. : 

 

Jedná se o velmi dobře naplánovanou a provedenou studii na aktuální téma, jejímž výstupem je 

prakticky využitelná metoda. Práce je přínosná mimo jiné proto, že parametry vyvinuté metody 

převyšují parametry dosud publikovaných metod.  

Celkově se jedná o nadprůměrnou práci. Obsahuje pouze následující drobné, především formální, 

nedostatky:  

 V tab. 3.4 a 3.7 chybí jednotka u navážky nosiče.  

 Interval spolehlivosti výsledku by měl mít stejnou jednotku jako samotný výsledek.  

 V rovnicích 3.6 a 3.7 je namísto látkového množství bifenylu chybně uvedena koncentrace 

bifenylu. 

 V chromatogramech není popsána veličina vynesená na svislé ose a jsou zde použity desetinné 

tečky namísto desetinných čárek.   

 V popisu metody na str. 23 by bylo vhodné uvést, v jakém přesném časovém intervalu se mění 

vlnová délka detekce. Totéž by bylo vhodné uvést i v popiscích chromatogramů. 

  

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. Na str. 35 dole uvádíte, že v případě autentických vzorků je výhodnější nastřikovat 10 μl 

vzorku, jak dokazuje tabulka 3.1. V tabulce 3.1 jsou však porovnána měření, u kterých se liší 

jak dávkovaný objem, tak rozpouštědlo vzorku. Je vaše tvrzení oprávněné? 

 

2. Str. 43: Mohl byste prosím vysvětlit, co přesně máte na mysli větou: „S dimethylamin aduktem 

se tedy, pro účely stanovení, dá bez problémů operovat jako s piperidinovým aduktem“? Jaký 

to má prakticky dopad na provedení a vyhodnocení analýzy?  

 

3. Je skutečně pravdivé vaše tvrzení v přehledu výsledků a v závěru, že jedinou hodnotou, kterou 

je třeba přesně znát pro stanovení loadingu, je hmotnost přídavku interního standardu? Lze 

z hmotnosti přídavku interního standardu a ploch píků vypočítat loading v milimolech na gram 

hmotnosti nosiče? 

 

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: VÝBORNĚ 

 

Datum vypracování posudku: 16. 5. 2018 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta: RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D. 

 


