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Předložená práce je kvalitní, obsahuje adekvátní teoretický úvod do problematiky a velké 

množství experimentálních dat. Proto splňuje všechny požadavky na diplomovou práci v oboru 
Analytická chemie. 

K práci mám jen několik drobných formálních připomínek a dotazů, které jsou spíše 
projevem mého zájmu o problém a nijak nesnižují úroveň předložené práce: 

 
 

1) Práce obsahuje poměrně hojně stylistické a jazykové neobratnosti, chyby a překlepy, mnohdy 
pravděpodobně způsobené automatickými opravami sady MS Office. Např. „ Ostatní zástupci 
tenzorů měly ...“ místo „Ostatní zástupci tenzidů měli...“ ze strany 68, slovo „vzpour“ místo 
„vapour“ a „spektrometry“ místo „spectrometry“ v cca 15 citacích v anglickém jazyce. 
Na str. 8 v seznamu zkratek se liší některé zkratky od zkratek v práci dále používaných, např. 
„tAtm“ × „tatm“; některé zkratky nejsou vysvětleny vůbec (QFAAS, GLS).  

2) Citace 22 a 23 jsou stejné. Rovněž uvádění citací v textu (např. na str. 21) doporučuji 
ve formátu [29,31-41] a ne [29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41].  

3) Na str. 35 v kapitole 3.1 Použité chemikálie doporučuji uvádět výrobce jednotným způsobem. 
Vyskytují se např. verze: „(Merck, Darmstadt)“ × „(Merck, Germany)“ × „(Slovakofarma, 
národní podnik, Hlohovec)“ a „USA“ × „U.S.A.“ 

4) Na str. 36 je nesprávný odkaz na nákres křemenného atomizátoru: „Obr. 2.7“ má být 
„Obr. 2.8“. Určitě by nebylo na škodu přidat i číslo stránky, pokud se obrázek nachází takto 
daleko od místa odkazu. 

5) Na str. 4 v abstraktu píšete o „těkavé sloučenině kadmia“, na str. 15 zase o „studených párách 
kadmia“ a citujete dvě práce, které již v názvu hovoří o získávání buď par nebo atomů 
kadmia za pokojové teploty. V práci potom používáte poměrně vysokou teplotu atomizace 
v on-line uspořádání experimentu v křemenném atomizátoru a v uspořádání se záchytem 
rovněž relativně vysoké teploty jak záchytu, tak uvolnění. Domníváte se, že jste generovala 
nějakou sloučeninu (např. hydrid kademnatý) nebo páry kadmia? S ohledem na uvedené 
publikace - je možné, že se liší elektrochemicky a chemicky generovaná forma kadmia? 

6) Na str. 12-3. odstavec: „Atomizátor-část spektrometru, kde dochází k absorpci primárního 
záření vzorkem a jeho následné atomizaci.“ Skutečně je primární záření absorbováno přímo 
vzorkem (v jaké formě?) a teprve potom je vzorek atomizován? 

7) Na str. 54 uvádíte: „Průběh závislosti průtokové rychlosti kyslíku na výšce signálu...“ Nemělo 
by to být naopak? 

8) Str. 55, Obr. 4.11: Byl v tomto případě Ar zaváděn do aparatury jen skrz fritu separátoru fází? 
V podmínkách měření pod obrázkem totiž žádný další průtok Ar neuvádíte. Naopak 
u Obr. 4.12 (str. 56) udáváte dva: vAr = 2 ml·min–1 a vAr = 23 ml·min–1. V Tab. 4.3 pak píšete 
„Bez argonu“ a „S argonem“, což mi připadá zavádějící. 

9) Str. 60 a dále: Používala jste na základě předchozí optimalizace v on-line uspořádání 
při měření v režimu záchytu těkavé formy Cd v grafitovém atomizátoru osvědčený tenzid 
TRITON X-100 a další přívod Ar skrz fritu do separátoru fází ke zvýšení citlivosti stanovení 
Cd? 


