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Jméno a příjmení uchazeče: Jiří Liška  
 
Název práce: Aplikace fotoluminiscenčního senzorového pole pro detekci 
chemických látek v plynných směsích 
 
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 nebo rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 

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 jiných zdrojů 

 A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

x 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 

x 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 nebo nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

x 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. : 

 

Fotoluminiscenční senzory na bázi porézního křemíku jsou používány pro detekci a kvantifikaci 

organických látek. Předložená bakalářská práce rozšiřuje možnosti využití těchto senzorů 

v senzorových polích  pro detekci směsí analytů. V práci je prezentována příprava senzorových 

prvků na bázi porézního křemíku, modifikace jejich povrchů a charakterizace pomocí SEM, FTIR a 

fotoluminiscenční spektroskopie. Současně je zde uvedeno využití senzorových polí pro 

fotoluminiscenční detekci organických látek a to jednotlivě nebo ve směsích.  

Bakalářská práce je sepsána přehledně a svou strukturou odpovídá obvyklým kritériím psaní 

odborného textu.  V textu se vyskytuje pouze několik nepřesností, např. „skenující“ místo 

„skenovací elektronová mikroskopie“, „malý“ místo „slabý pás“, 1-PrOH nebo 2-PrOH a pořadí 

citovaných prací v textu, kdy student nejprve začíná citací 21 a pokračuje nesprávné pořadí citací.  

 

Nicméně závěrem mohu konstatovat, že předložená práce splňuje formální i odborná kritéria 

bakalářské práce. Obsahuje metodické postupy pro přípravu, charakterizaci a aplikaci senzorových 

prvků na bázi porézního křemíku pro detekci chemických látek v plynných směsích, proto ji 

doporučuji k dalšímu řízení. 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. Proč byly použity při leptání křemíkových destiček dvě různé proudové hustoty 5 nebo 

2 A.cm
-2

 a jak se to projevilo na senzorové odezvě? 

 

2. Jak souvisela intenzita fotoluminiscence připravených senzorových prvků s fotoluminiscenční 

senzorovou odezvou? Proč je u série senzorových prvků 2019_01 nejvyšší senzorová odezva pro  

vzorek porézního křemíku PS-H 15, tj. vzorek připravený leptáním s nejkratším časem? 

 

3. Jak lze vysvětlit pokles detekčních limitů v řadě alkoholů od methanolu k butanolu, když 

polarita analytu v této řadě klesá? 

 

4. V FTIR spektrech jste po měření senzorové odezvy pozorovali pásy C=O vibrace související 

se zbytky organických analytů na povrchu PS senzorů, proto by mě zajímala otázka regenerace 

povrchu Vašich PS senzorů po adsorpci analytů a také opakované použití těchto senzorů? 

 

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: 5.6.2019 

 

 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta: Ing. Gabriela Broncová, Ph.D. 


