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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah DP a její členění 

X A - přiměřené, odpovídají charakteru DP 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 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 

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 n. 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. : 

 

Předkládaná diplomová práce má standardní členění do kapitol, její rozsah (55 stran, 59 citací) plně 

vyhovuje požadavkům kladeným na diplomovou práci. Práce se zabývá detailní optimalizací 

podmínek chemického generování těkavých specií zinku pro jejich detekci atomovou absorpční a 

fluorescenční spektrometrií. Zjednodušeně řečeno, jedná se o použití „hydridové“ techniky (HG) na 

nový analyt, resp. prvek zatím velmi málo studovaný v tomto kontextu.  

Kromě optimalizace všech relevantních parametrů ovlivňujících generování těkavé specie zinku 

včetně přídavku reakčních aditiv za účelem zvýšení citlivosti stanovení, byly studovány potenciální 

interferenční jevy dalších 15 prvků, dále byly určeny analytické charakteristiky stanovení Zn 

s použitím AAS a AFS jako detektorů a nakonec byla i kvantifikována účinnost generování 

těkavých specií Zn. Množství provedené experimentální práce je úctyhodné, řešitelka si navíc 

osvojila řadu analytických technik. Kromě HG-AAS a HG-AFS byly v práci totiž využity i ETA-

AAS (studium kontaminace činidel zinkem) a ICP-MS, resp. HG-ICP-MS (kvantifikace účinnosti 

generování). Kromě již uvedeného bych na práci velmi kladně hodnotil fakt, že z naměřených dat 

jsou vždy vyvozeny relevantní závěry a hypotézy a řešitelka si všímá širších souvislostí (vliv pH na 

signál, vliv molárního poměru HCl a NaOH na signál, apod.).  

Práce je nadprůměrná a nadstandardní, co se týče jak množství naměřených dat, tak i jejich 

interpretace. O vysoké kvalitě práce svědčí i fakt, že jsem v ní nenalezl žádný překlep či výraznější 

stylistickou neobratnost. Rovněž kvalita zpracování grafů je na vysoké úrovni. Přesto, že nebylo 

dosaženo vysoké účinnosti generování těkavých specií Zn, byla vyvinutá metoda úspěšně použita 

pro stanovení Zn v certifikovaném referenčním materiálu. Hlavní a podstatný přínos práce spatřuji 

ve snaze porozumět procesům při generování a atomizaci těkavých specií Zn.  

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. Práce je členěna velmi přehledně a logicky. Snad jen kapitola 2.3 „Atomizace těkavých 

specií“ v rešeršní části mohla být začleněna do kapitoly 2.4 „Detekce těkavých specií 

metodami atomové spektrometrie“, jejíž je logickou podmnožinou.  

2. V kapitole 4.1.1. je studován vliv různých kyselin (chlorovodíková, dusičná, sírová a 

fosforečná) na signál generovaných těkavých specií Zn. HCl byla vyhodnocena jako 

nejvhodnější medium, její koncentrace byla dále optimalizována. Máte nějakou hypotézu 

vysvětlující zajímavé pozorování, že s použitím HNO3 a H3PO4  nebyl pozorován žádný 

signál? 

3. Pokud jsou porovnány výsledky získané za celou dobu řešení diplomové práce, zdá se, že 

minimálně dvakrát došlo ke skokové změně citlivosti. Výška signálu ustáleného stavu 

dosahuje v grafu na obr. 4.4 hodnoty 0.45 (2 M HCl a 2 M NaOH), zatímco v grafu na obr. 

4.5 je za stejných podmínek dosažen signál jen 0.09 (křivka pro 2 M HCl). K obdobnému 

jevu došlo i později, když bylo používáno uspořádání aparatury v režimu průtokové 

injekční analýzy (s použitím dávkovací smyčky a vyhodnocováním plochy píku). 

V grafech na Obr. 4.7 a 4.8 se maximální plocha za optimálních podmínek pohybuje kolem 

15 až 17 s, v grafu na Obr. 4.9 klesá na 10 s, v grafu na Obr. 4.10 je již jen kolem 3,5 s, 

koncentrace použitého Zn standardu byla vždy stejná. Podle směrnice kalibrační křivky 

uvedené v Tab. 4.2 by plocha píku pro standard o koncentraci 1 mg l-1 Zn měla činit cca 11 

s. Výsledky v grafu na Obr. 4.10 jsou tedy měřeny s podstatně nižší citlivostí. Čím si to 

vysvětlujete? 

 



Dotazy k obhajobě  

4. V kapitole 4.1.6 byl optimalizován objem dávkovací smyčky (Obr. 4.8) a vybrána hodnota 

250 µl. Nebyl by vhodnější objem 150 µl, pro který se zdá, že platí linearita mezi objemem 

smyčky a signálem, zatímco pro zvolený objem 250 µl se zdá, že toto již neplatí, tj. že 

účinnost generování Zn se s rostoucím objemem dávkovací smyčky snižuje? 

5. V grafu na Obr. 4.11 je zřetelný pozitivní vliv přídavku 8-hydroxychinolinu k roztoku Zn 

na signál v AAS, tj. i na účinnost generování. Při maximální studované koncentraci 1% 

hmotnostní koncentrace 8-hydroxychinolinu je dosahován signál o ploše cca 10 s pro 

standard o koncentraci 1 mg l-1 Zn. V tabulce 4.6, která shrnuje analytické charakteristiky 

dosahované za použití 8-hydroxychinolinu je však uvedena směrnice, z jejíž hodnoty lze 

dedukovat, že plocha píku standardu 1 mg l-1 Zn by měla být až 40 s, tedy zhruba 

čtyřnásobná oproti hodnotě v grafu na Obr. 4.11. Opět se zdá, že došlo ke skokové změně 

citlivosti, podobně jako ve výše diskutovaném bodě 3). V jakém časovém odstupu byly 

závislosti měřeny? Čím si rozdíly v citlivosti vysvětlujete?  

6. V kapitole 4.5.2 byl studován vliv hydridotvorných prvků na signál Zn, přičemž byly 

pozorovány jak pozitivní, tak i negativní efekty (interference). Řešitelka ověřovala ve 

vybraných případech (Sb, Te a Sn) pomocí AAS, zda se ko-generuje hydrid interferentu. 

V práci je pouze konstatováno, že signál byl, resp. nebyl pozorován. V případě, že byl 

signál pozorován, máte nějakou představu o účinnosti generování hydridu interferentu? 

Oceňuji provedená měření, ale v jejich interpretaci ve smyslu, že ko-generovaný hydrid 

„interferentu“ napomáhá rozkladu NaBH4 a tím i účinnějšímu přenosu vodíku na těkavé 

specie Zn a proto dochází ke zvýšení účinnosti generování Zn, bych byl zdrženlivější.  

7. V závěru konstatujete, že alternativou k vyhřívanému křemennému atomizátoru v AAS, 

jehož povrch rychle koroduje (devitrifikace), by bylo použití miniaturního difúzního 

plamene. Toto konstatování se však zdá v rozporu s tvrzením v kapitole 3.5, kde se píše, že 

„s tímto typem atomizátoru (míněn MDF) nebyla detekována v AAS žádná odezva“.  

8. V triádě Zn, Cd, Hg lze očekávat jisté podobnosti při chemickém generování těkavých 

specií těchto prvků z jejich roztoků. Z vlastní zkušenosti naší laboratoře i z publikovaných 

prací v literatuře je v případě generování těkavých specií Cd žádoucí odstranit z roztoků 

reagencií rozpuštěný kyslík. Byly prováděny nějaké experimenty v tomto směru v případě 

Zn? 

 
 

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: 24.6. 2021 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta :    RNDr. Jan Kratzer, Ph.D. 

 


