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Označte křížkem (D je nejhorší A je nejlepší) D C B A 

Úroveň definování cílů práce a kvalita jejich splnění 

▪ jsou cíle práce jasně formulované a jsou dosažené výsledky vytčeným cílům 

odpovídající 

   X 

Originalita práce  

▪  přináší původní vědecké výsledky; rozšiřuje současná řešení problému; je variantou 

známých přístupů; opakuje známá řešení 

   X 

Přínos práce pro analytickou chemii  

▪  přináší zcela novou metodiku; výrazně vylepšuje dosavadní analytické postupy;  

je určitou variantou používaných analytických postupů; využívá standardních 

analytických metodik a postupů pro řešení problémů z jiných oborů 

  X  

Forma členění práce 

▪  vhodnost členění na kapitoly, vyváženost rozsahu jednotlivých kapitol, přiměřenost 

počtu obrázků a tabulek 

   X 

Zpracování úvodu k řešené problematice 

▪  informační bohatost úvodních kapitol, relevantnost a úplnost citované literatury 
   X 

Zpracování experimentální části práce 

▪  kvalita a úplnost popisu použitých materiálů a metodik 
  X  

Zpracování výsledků práce 

▪  způsob zpracování experimentálních výsledků, jejich logické uspořádání a 

vysvětlení, kvalita dokumentace presentovaných závěrů 

   X 

Jazyk a stylistická úroveň práce  X   

Formální provedení práce 

▪  tiskové chyby, forma provedení obrazové a tabulkové dokumentace, dodržování 

konvencí psaní symbolů veličin, jednotek atp. 

   X 

Celkové zhodnocení práce, A–D  

▪  mělo by akcentovat obecně přístup studenta k řešení a zpracování zadané 

problematiky 

   X 

 

K předložené diplomové práci mám následující připomínky a dotazy: 

Předložená práce je obsahově zajímavá, vhodně rozvržená a členěná, podložená odpovídajícími odkazy na 

literaturu, přiměřeně vysvětluje význam získaných výsledků, jen je škoda, že nebyla větší péče věnována i 

stylistickému zpracování – zejména v úvodní části jsou časté překlepy, občas chybí slovo či výraz, číslování 

tabulek je proházené, čárky jsou umístěny spíše namátkou (na str. 60 byla dokonce takto postižena čárka 

desetinná)… Naštěstí se v žádném z případů nejedná o chyby, které by zabraňovaly pochopení faktického 

obsahu.  

 

K práci mám následující dotazy:  

Bylo skutečně dosahováno proudů vyznačených na obr. 3.1? Připadají mi neobvykle vysoké.  



Existuje nějaká teorie, která by vysvětlovala zvýšení odezvy sterolů při počátečním zvyšování obsahu vody 

v roztoku? V práci je zmíněn pouze pravděpodobný důvod poklesu odezvy při překročení maxima, ale 

nikoliv příčina nárůstu před jeho dosažením.  

Na jednotlivých částech obrázku 3.17 a v odpovídajícím textu je rozpor v tom, jaké hodnoty koncentrací 

byly zkoumány – jaká byla nejvyšší měřená hodnota?  

Jaká byla použitá průtoková rychlost při metodě FIA? Byla tato hodnota optimalizována?  

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji / nedoporučuji k dalšímu řízení. 
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