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II. Posudek oponenta 

 

Bakalářská práce Jany Stehnové Stanovení jódu v moči spektrofotometricky představuje ucelený pokus o 

zavedení standardní laboratorní metody do rutinní praxe. Svým rozsahem patrně přesahuje rámec 

vyžadovaný pro kvalifikační práci na bakalářském stupni. Práce je klasicky členěna. Teoretická část ukazuje, 

že před započetím experimentů byla provedena dostatečná rešerše. Cíl práce je jasně definován. Vlastní 

experimenty jsou systematicky popsány a výsledky práce jsou přehledně shrnuty formou tabulek a grafů. 

Studovaná metoda je validována. Navíc je provedeno porovnání výsledků této metody s výsledky získanými 

metodou HPLC a provedeno příslušné statistické vyhodnocení. 

 Celkově je práce přínosná, zvolená metoda byla při svém výchozím testování prověřena na 

přiměřeně velkém souboru vzorků a kriticky zhodnocena. Souhlasím s názorem uchazečky, uvedeným v 

závěru práce, že studovaná metoda je dosti složitá a experimentálně i časově náročná pro rutinní použití. To 

však není chybou uchazečky, ani nedostatkem jejího pracovního úsilí, proto tuto práci rozhodně doporučuji k 

obhajobě. K práci mám následující dotazy a připomínky: 

1.Jaký význam má při Sandell-Kolthoffově metodě přídavek arsenitých iontů? 

2.Schéma na str. 27 není příliš srozumitelné a za lepší název považuji: „Schéma předpokládaného 

mechanismu….“ 

3.Str. 29, dole: Veličina t není Studentovým rozdělením, ale jeho parametrem (nebo kriteriem). 

4.Proč hodnoty v tab. 7 na str. 32 stoupají? Nemůže jít o nějaký trend při měření? 

5.Co je míněno názvem části 5.1.4. „Přesnost za podmínek opakovatelnosti“? 

6.Co znamená pojem referenční limit? (str. 33, 3. řádek) 

7. 4Jak byl určen koeficient 2,8 při kvantifikaci opakovatelnosti? 

8. Jaký byl přídavek při stanovení výtěžnosti? Je rozpor v datech uváděných na str. 34 a 41. 

9. V seznamu literatury panuje značná nejednotnost ve způsobu citací jednotlivých prací. 

10. Při použité metodě se jod stanovuje nepřímo, měřením absorbance chinoidu, který redukuje 

nezreagované ceričité ionty. Nebylo by v tomto případě vhodnější odečítat naměřenou absorbanci od 

absorbance slepého vzorku? 

11.Nemohu souhlasit s tvrzením na str. 36, že rozdíly ve stanoveních provedených oběma metodami jsou 

nevýznamné. Zjištěný t-parametr je větší než kritická hodnota, což znamená opak. Tato skutečnost by mohla 

indikovat existenci systematické chyby u jedné z metod. 
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