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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka práce v laboratoři pracovala pod dohledem vedoucího práce, práci vypracovala samostatně.
Po dobu práce byla v kontaktu s vedoucím práce pravidelně. Nutno podotknout, že práci nevěnovala
dostatek času, který zejména v poslední fázi věnovala studiu fyziky, což se negativně projevilo na
zpracování a diskuzi výsledků. Přes tento významný nedostatek musím hodnotit její práci v laboratoři
velmi kladně, včetně přístupu k metodě plynové chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí,
která je velmi složitá, autorka však přes nedostatek času prokázala výbornou schopnost pochopit
princip metody a pracovat s optimalizací přístroje. Rovněž při práci v laboratoři prokázala výbornou
zručnost a schopnost samostatné práce.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce se zabývá zavedením metody pro stanovení polybromovaných difenyletherů s
využitím vysoce náročné instrumentální metody plynové chromatografie s tandemovou hmotnostní
detekcí. V teoretické části provedla autorka velmi detailní rešeršní práci na problematiku
bromovaných zpomalovačů hoření a následně se věnovala problematice polybromovaných
difenyletherů. V oblasti možnosti analytického stanovení se věnuje stručnému popisu metody, kterou
dále ke stanovení využila. V praktické části se věnuje optimalizaci plynové chromatografie a
hmotnostní spektrometrie, a dále analýze vzorků reálných domovních prachů z různých oblastí.
Zavedenou analytickou metodu částečně validovala. K práci uvádí 30 literárních pramenů, z toho 15
zahraničních.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Autorka splnila zadání v plném rozsahu.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Nemám jiné připomínky než níže uvedené. Pouze chci zdůraznit, že teoretická část je zpracována na
velmi dobré úrovni, i když oblasti plynové chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí měla
autorka věnovat rovněž větší pozornost, tato kapitola působí poněkud rozpačitým dojmem.
Vyhodnocení výsledků měla věnovat mnohem více pozornosti, ale část optimalizace a validace
metody a diskuze výsledků obsahuje příliš mnoho chyb, které nejsou spojeny s vlastní praktickou
práci, ale s nepozorností při vlastním zpracování textu. Tím autorka sama svou jinak výbornou práci
znehodnotila. Práce evidentně působí, že je psána ve spěchu. Zřejmě proto nediskutovala více
výsledky reálných vzorků, které jsou velmi zajímavé a podklady pro jejich diskuzi má zpracovány ve
své vlastní teoretické části.
Dotaz:
Na str. 4 uvádí skupiny BFR, a jmenuje zároveň fenoly a ftaláty. Proč? Co mají společného fenoly a
ftaláty s BFR.

5. Hodnocení formální stránky.
Jazyková stránka práce je na velmi dobré úrovni, gramatická pochybení se v ní téměř nenachází, spíše
se autorka nevyhla občasnému použití netechnických výrazů. Avšak zřejmě z důvodu časové tísně se
nevyhla poměrně závažným chybám v textu - nejednotný formát tabulek, neupravená hlavička
tabulky 8, nesprávné odkazy v textu na tabulky a obrázky, chybí citace některých pramenů (Alcock,
2010), seznam zkratek má být řazen podle abecedy, některé zkratky chybí (ASE), nejednotná uvádění
jednotek ng/g versus pg.g-1.
Např. podmínky metody jsou uvedeny v tabulce 11, text odkazuje na tabulku 9. Stejně tak jsou
posunuty odkazy na obr. 11, 12 a další. V textu chybí odkaz na obr. 5 na straně 31, odkazy na tabulky
9 a 10 (str. 35-36), tabulku 14 (str. 43) apod.



Celkově je znát, že dokončení práce bylo provedeno ve spěchu a působí dojmem, že autorka po sobě
druhou část příliš svědomitě nečetla.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky jsou prakticky využitelné v laboratoři, negativním jevem je zde spíše fakt, že přes
všudypřítomnost těchto látek nejsou legislativou sledovány, tudíž není jejich analýza požadována. Co
se týče publikace výsledků - po dopracování a doplnění souboru dat budou výsledky práce ihned
publikovány.

7. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.

dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 26.05.2012 doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.


