
Posudek oponenta bakalářské práce 
 

Jméno a příjmení uchazeče/ky : Kristýna Jelšíková 
 
Název práce: voltametrie fytosterolů na borem dopované diamantové elektrodě 
 
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 

dd 

2. Odborná správnost 

X 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 

X 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 

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 - uspkojivá, s ojedinělýmmi většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

- Str. 3, Abstrakt: Ve 3. Větě chybí přísudky. 

- Str. 10, Obr. 1.1: Pro méně zkušené čtenáře a ujednocení by bylo vhodné použít strukturní 

racionální vzorce s číslováním uhlíků. 

- Str. 12, Obr. 1.2 Kvalita obrázku není ideální a ne všechny symboly jsou čitelné a jasně 

vysvětlené. 

- Str. 13, ř. 10. Zdola: „Fytosteroly lze stanovit analytickými metodami jako jsou kapilární 

elektrochromatografie (CEC)“. Chromatograficky lze provést pouze separaci. Pak teprve musí 

být zařazen detektor a vyhodnocení signálu (+za slovem metodami by měla být čárka). 

- Str. 14, Tab. 1.1 a Str. 31, tab. 3.2: Počet platných cifer bych zmenšil na 1-2. 

- Místo CV by pro přehlednost grafů bylo vhodnější zobrazovat pouze DC měření (nebo 

anodickou větev CV). 

- Kapitola 3.1.2: Chybí zhodnocení, tj. že lze usoudit, že elektrochemická reakce je řízena difuzí 

(což je učiněno až v závěru). Zajímavá by byla úvaha o adsorpci reakčních produktů na povrchu 

BDDE, protože jako jedna z často uváděných výhod BDDE bývá uváděno to, že se na elektrodě 

látky neadsorbují. 

- Str. 27, ř. 4: „Proto byly měřeny cyklické voltamogramy sterolů pro koncentrace 0,43 % − 

50,0 % v acetonitrilu.“ – z kontextu vyplývá, že jedná o vodu, ale v uvedené větě toto slovo 

chybí. 

- Tab. 3.2: Bylo by vhodné uvést intervaly spolehlivosti 

- Str. 33, ř. 4 zdola: …“ nejnižší měřitelná koncentrace je 0,627 μmol.l−1“. Vhodnější vyjádření 

by bylo „… mez detekce činí 0,627 μmol.l−1. 

- Kapitola 2.3: Chybí metoda výpočtu LOD. 

 

Drobné komentáře: 

- Str. 1: V titulu práce bych slovo „diamantové“ nerozděloval. 

- Str. 8, Obsah: Estetický dojem ze zarovnání řádek není ideální. 

- Str. 11, poslední řádek, Str. 17, ř. 15 (a mnohokrát dále): Číslo a jednotka patří na stejný řádek. 

Ještě daleko více je to důležité pro jednotku a její index (popis k obrázku 3.4 – řádek 1. a 3.). 

- Str. 12, 13: Oproti zvyklostem, obr. 1.3 je uveden dříve než odkaz na něj v textu. 

- Str. 17, ř. 4: „Aldrich,jejich“ – za čárkou nebo tečkou se vkládá mezera 

- Opakovaně v textu: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=790&dotaz=%C4%8D%C3%ADslovky : 

„Všechny tyto jednoslovné výrazy píšeme bez mezer, bez spojovníku a nevpisujeme do nich 

koncové části číslovek“, („3kilogramové i 3kg (= tříkilogramové) závaží, 

6voltová i 6V (= šestivoltová) baterie“) vs. „koncentrace činila 3 kg“(tedy s mezerou) 

- Str. 18, ř. 2: Není uvedena verze použitého software Polar Pro (pravděpodobně 5.1). 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

 Kapitola 2.3:, ř. 6: Použitá šířka pulsu 10 ms je poměrně dost nízká? Mělo to nějaké 

odůvodnění? Jakou část z tohoto pulzu činil záznam proudových hodnot? 

 Jak byly odečítány výšky proudových signálů? (spojnice pat píku, proti elektrické nule, 

odečtením signálu základního elektrolytu,…) 

 Odst. 3.1.1: Vzhledem k operačním časům, které jsou při analýze látek potřebné, nebylo by 

vhodnější použít čas např. 15-20 minut, kdy již nejsou proudové odezvy na čase tak závislé? 

 Obr. 3.7: Jaké reakci odpovídá signál na základním elektrolytu? Např. u obr. 3.7.a nebo 3.7.b 

u 2% obsahu vody jsou signály poměrně výrazné (ovšem v závislosti na způsobu odečtu 

výšky proudového signálu). 

 

 

 

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=790&dotaz=%C4%8D%C3%ADslovky


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: A 

 

Datum vypracování posudku: 25. 8. 2018 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta: Tomáš Navrátil 

 


