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Posudek oponenta bakalářské práce

Jméno a příjmení uchazeče/ky :   Jaroslava Zavázalová
Název práce: Využití ampérometrické detekce v HPLC stanovení oxidovatelných derivátů
polycyklických aromatických uhlovodíků

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

2. Odborná správnost

X A - výbomá, bez závažněL

8 - velmi dobrá, s ojedinč
názvech, nedokonalý pop

C -uspokojivá, s četnější]

N -nevyhovující, s hrub

et citací odpovídá charakteru práce

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů

X A -bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový poče

8 -uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, net

C -s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na uče
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat

N - nevyhovující, ve]mi má]o citací, ev. rysy p]agiátu (časté opomíjen
dat, popř. opsání velkých částí textu)

4. Jazyk práce

X A -výbomý, práce je n

8 -velmi dobrý, ojedin

C -upokojivý, četnější
obtížně srozumitelné n.

L N -nevyhovující, s čet

5. Formální a grafická ú

A - výbomá, bez přek

X 8 -velmi dobrá, ojedí

C -uspkojivá, s ojedi]

N - nevyhovující, s či

apsána čtivě a srozumitelně,

s celkově nižším počtem citací

bnice, přednášky, webové stránky,

í odkazu na zdroj převzatých

bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb

stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby

slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují
nejednoznačné formulace
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Drobné připomínky, dotazy
-     Str. 2, ř. 3 vs.  Str. 3, ř.1: V

komentáře:
ednom případě krátké a v jednom dlouhé „i" v křestním jméně

školitelky - „Karolíny" vs. „Karolíně".
-    Zkratky látek (2-AB, 2-AN apod.) by bylo vhodné uvést při prvním výskytu v textu a dále již

pouŽívat přímo pouze tyto.
-    Str.10, ř. 5-7: „Ke stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků ajejich derivátů se

pouŽívá řada instrumentálních metod, např. spektrometrické a elektrochemické, nad kterými
však převládají metody separační, především chromatografické 3°." -toto dělení metod je
v souladu se soudobými obvyklými kategoriemi dělení instrumentálních analytických metod,
avšak slovem „chromatografický" ještě není vyloučeno, Že detekce nebude spektrální či
elektrochemická (tedy metoda výše uvedená).

-    Číslování obrázkůje trochu nelogické: Po „Obr.1.1" (Str. 9) následuje „Obr. 2.1" (Str.12),

přitom oba obrázky jsou zařazeny v kapitole  1.
-    Pro rozlišení bych navrhoval číslovat tabulky římskými (přesněji první značení kapitoly -(např.

11.1)) a obrázky arabskými čísly (např. 2.1 ).
-    Str.14, vzhledem k řadě nabízených látekjednotlivými fimami a čistot by bylo vhodné uvádět i

katalogové číslo
-    Str.16, ř. 21-23, Fima „Eco-Trend Plus s.r.o." není výrobce, nýbržjen dodavatelem. Výrobcem

jsou Elektrochemické Detektory, spol. s r.o. (Tumov)
-    Str.13, ř.19 vs. Str.16 ř. 29: Nejednotné citování literatuy („kapilámí HPLC 3]." vs.

„případných obtížích3 ]") -vložená mezera.
-    Str.17, ř. 2 a následující: Vzhledem k možné záměně za rychlostní konstantu, nebylo by

vhodnější označovat retenční faktor JtF místo k?
-    Str.18, ř. 26: „+ 1,0 V" -mezi "+" a číslem se nedělá mezera.
-    Str. 21, ř. 7 (Tab. 3.1) -bylo by vhodné uvést i hodnotu tM (dle mých výpočtů 0,70 min)
-:t:.|2.1|ó-!t:o2|2áf-h3í`Pzun:P::ž:,ěž:ev"áávbf|onťf?2ilboy|"yl:3::ohknuys4|::iyamkoabžiá:ízfánziicůmě|a

koncentraci  1.10-5 mo| dm-3?
-    Str. 23, ř. 24: Odkaz na Obr. 3.3 je uveden až za odkazem na Obr. 3.4 a 3.5 -Str. 23, ř.12 -

ř.13.

-    Str. 27 0br. 3.6: Rozumím dobře, Že na 1. y-ové ose jsou vynášeny výšky píků po odečtení

proudu pozadí?
-    Volba optimálního pH i poměru acetonitril:fosf. pufr (V/V), optimálního potenciálu se zdá

provedena vhodným způsobem.
•    Str. 29, Tab. 3.3, Tab. 3.4, Str. 33, Tab. 3.6, Tab. 3.7 apod.: A) Byly testovány intervaly

spolehlivosti jednotlivých koeficientů (směmice, úsek) a podle toho přizpůsoben počet
uváděných desetinných míst? 8) bylo by vhodné statisticky otestovat především úseky (Není-li
je možno na zvolené hladině významnosti zanedbat.).

-    Str. 34, Obr. 3.12 -Plocha píku „nA.s`í by bylo možné též vyjádřitjako „nc" (proud x
čas=náboj)

-    Str. 30, Obr. 3.9, Str. 310br.  3.10 a další: Koncentrační a podobné závislosti: Pro přehlednost by

bylo vhodnější uvést exponent (např.  106) do jednotky a na ose grafu ponechávat jen "jednodušší
a čitelněj ší číslice.
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p_q qó b né_TT__Ž --4_B_?:__(p oid±e_.p l`g_c±žiržík_y_P±fu)                     |

Zajímavé otázky:
8. Obhajoba

Dotazy k obhajobě
•   Str. 8, odst.  1 : Čím si autorka vysvětluje, Že 4-aminobifenyl patří do skupiny 1 dle IARC,

zatímco 2-aminobifenyl není klasifikován?
•   Str.19, ř. 3-4: Výpočet meze detekce či stanovitelnosti založenájakožto násobek šumuje sice

v praxi používaná, ale hůře realizovatelná či reprodukovatelná. Není určeno, jak se zjistí šum.
V práci též není charakterizováno.

•   Byla nějakým způsobem kontrolována stabilita zásobních roztoků analytů? Jak byly
koncentrované?

•   Proč byl zvolenjako optimální nástřik 10 Lil roztoku a průtoková rychlost 1,0 ml min-]. Byly
tyto parametry též nějakým způsobem optimalizovány? Obdobné platí o volbě vhodné
detekční vlnové délky a použité kolony.

•   Str. 30 0br. 3.9: Měla by autorka nějak vysvětlení, proč je spektrofotometrická citlivost vůči 4-
AB podstatně větší (cca 3x) než vůči

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  fEIE

Navrhovaná celková klasifikace :

Datum vypracování posudku:  10. 9. 2009
___

Jméno a příjmení, podpis oponenta : Tomáš Navrátil


