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Průběh obhajoby: Student Jiří Liška seznámil formou krátké prezentace komisi s

hlavními cíli a výsledky své bakalářské práce. Poté byly předneseny
posudky vedoucího (v zastoupení konzultanta práce doc. Ivana
Jelínka) a oponentky (v zastoupení předsedy komise) bakalářské
práce. Všechny dotazy oponentky byly uspokojivě zodpovězeny.
Následovaly dotazy a připomínky členů komise, které byly rovněž
uspokojivě zodpovězeny:
1. Má uchazeč zkušenosti s využitím jiných leptacích činidel než s
kyselinou fluorovodíkovou? (tazatel: J. Schulz)
2. Jakého chemického děje se při leptání účastní fluoridový aniont?
Je možné Vaší metodou stanovit přesné množství methanolu a
ethanolu v jejich směsi? (tazatel: P. Kočovský)
3. Je možné povrch Vámi používaného senzoru regenerovat?
Existuje metodika, jak prokázat, že je povrch senzoru po regeneraci
ve stále stejné kondici? Jak si uchazeč vysvětluje trend chování
senzorových odezev analogické řady analytů od methoanolu po
butanol? (tazatel: M. Šulc)
4. Získané závislosti senzorových odezev nemají jednoznační trend.
Má uchazeč pro toto chování nějaké vysvětlení? (tazatelka: K.
Kalíková)
5. Jaká matematická funkce popisuje závislost odezev senzorů na
koncentraci analytů? (tazatel: V. Vyskočil)
Komise, školitel i oponentka doporučili předkládanou bakalářskou
práci jako vhodný podklad pro udělení titulu Bc. i jako splněnou
prerekvizitu pro následující státní závěrečnou zkoušku.
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Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
(přítomen)

............................

Členové komise: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. (přítomen) ............................

 Ing. Pavel Kočovský, CSc. (přítomen) ............................

 doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D.
(přítomen)

............................

 doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. (přítomen) ............................
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