
Posudek oponenta bakalářské práce v oboru CHPV 
 
Jméno a příjmení uchazeče:  Jan Maška 
 
Název práce: Polarografické a voltametrické stanovení Fomesafenu 
 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah BP a její členění 

 A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

X B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C – uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 
2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

X 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 

 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 

X 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 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

X B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspkojivá, s ojedinělýmmi většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 



Slovní komentář k bodům 1. až 5. : 
Předložená práce je vyhovující po odborné stránce i svým rozsahem. Vyskytují se v ní spíše 
ojedinělé chyby a překlepy. Obecně mám tyto výhrady: Diskuze je oddělená od výsledků do 
zvláštní kapitoly a její podstatná část obsahuje jen souhrn získaných výsledků. Literatura má 29 
citací z nichž představuje 13 internetové odkazy, skriptum nebo elektronické firemní materiály.  
 
Faktické nedostatky 
 Předložená práce neobsahuje anglický ani český abstrakt a chybí uvedení finančních zdrojů 

výzkumu. 
 Na str. 9, tab. 1 je chybně uvedeno CAS# stanovované látky, správně má být 72178-02-0. 
 V některých grafech (např. str. 21) jsou vyneseny chybové úsečky aniž by byl v práci vysvětlen 

jejich význam. 
 Na str. 34, tab. 13 jsou uvedeny chybné jednotky u parametrů kalibrační závislosti. 
 Na str. 36, tab. 14 je pravděpodobně uvedeno špatné prostředí pro DPP a u spektrometrie je 

uvedena na místo prostředí jen vlnová délka. 
 
Formální nedostatky 
 Odkazy na literaturu popisující fyzikálně-chemické vlastnosti látky jsou shrnuty do jediné citace 

v textu, ale nejsou dostupné v tab. 2, str. 10, kde jsou tyto vlastnosti popisovány. 
 Za nevhodné považuji kombinovat čísla, jednotky a zkratky s odkazem na literaturu pomocí 

horního indexu odděleného jen mezerou (např. str. 10).  
 Je zaměňován definovaný význam zkratky N (pořadové číslo měření) a pojem počet měření 

(tab. 7 a obr. 6 na str. 22). 
 Za duplicitní a zbytečné považuji popisování lineárních závislostí v textu rovnicí a zároveň 

uvádění všech parametrů této rovnice v tabulce (např. str. 29 a tab.11 na str. 31).  
 V práci je používán převážně spojovník na místo znaménka mínus a pomlčky.  
 
B. Obhajoba 

Dotazy k obhajobě  

 Čemu odpovídá redukční signál stanovované látky? 
 

 Na obr. 6, str. 22 vedle píku látky ještě jeden, který během opakovaných měření významně 
měnil svoji velikost. Jak je možné vysvětlit chování a přítomnost tohoto píku?  

 
 V úvodu popisujete tři typy AgSAE. Proč byla zvolena právě m-AgSAE? 

 
 V experimentální části je popsána regenerace AgSAE. Kdy byla tato regenerace 

používána? 
 

 Nejméně citlivou z použitých metod se atypicky ukázala DPV na HMDE. Čím vysvětlujete 
velký úsek kalibrační závislosti právě u této metody? (viz obr.13, str. 28) 

 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ  podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   
Navrhovaná celková klasifikace:  velmi dobře 
Datum vypracování posudku:  16. 6. 2011 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta :  RNDr. Jan Fischer, Ph.D. 


