
Posudek oponenta bakalářské práce 
 
Jméno a příjmení uchazečky: Barbora Fähnrichová 
 
Název práce: Stanovení floretinu na uhlíkové pastové elektrodě 
 Determination of phloretine using carbon paste electrode 
 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah BP a její členění 

X A - přiměřené, odpovídají charakteru BP 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 

 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 jiných zdrojů 

X A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejména 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 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických nebo pravopisných chyb

X B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují 
obtížně srozumitelné nebo 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.: 

K předkládané bakalářské práci bych měl připomínky/doporučení pouze po stránce jazykové a 
stránce celkové konzistence textu: 
1. V českém abstraktu (str. 4) doporučuji zkratky použitých technik nejprve vypsat v celém znění. 
2. Již v abstraktu práce (str. 4) se setkáváme s dvojicí výrazů „diferenční pulzní“ a „diferenčně 

pulzní“, které jsou pak v dalším textu nekonzistentně zaměňovány (např. v Tab 4.1, str. 36). 
Osobně si myslím, že se jedná o synonyma, a proto bych doporučoval v celém textu používat jen 
jednu formu výrazu. 

3. Autorce bych doporučoval dodržovat pravidla, která nám český jazyk ukládá pro používání 
interpunkčních znamének, především pak větné čárky. Jako příklady zde uvádím, že před 
výrazem „atp.“ (str. 8) se čárka neužívá, zatímco před výrazem „jako například“ (str. 7 a 8) je 
vyžadována. 

4. Zkratka tt (str. 12) není definována v seznamu užitých zkratek a sám čtenář si musí domyslet, že 
se jedná o teplotu tání. 

5. Citace typu pH2 (str. 8) doporučuji uvádět jako pH (cit.2). 
6. U výpočtu hodnoty limitu detekce chybí údaj o tom, z kolika stanovení byla tato hodnota 

počítána. Z textu na str. 14 si čtenář vytvoří závěr, že ze tří. Bylo tomu tak skutečně? 
7. V Tab. 2.1 (str. 15) doporučuji i hodnotu 100 % uvádět se stejnou přesností, tedy 100,0 %. 
8. V celé práci bych doporučoval zavézt jednotný systém značení proudových a potenciálových 

veličin. Běžně v elektrochemii používané značení (I – proud, Ip – proud píku, Iv – proud vlny, 
E – potenciál, Ep – potenciál píku, E½ - půlvlnový potenciál) je v práci používáno 
nekonzistentně, např. v Tab. 3.1, Obr. 3.1, Obr. 3.2, Obr. 3.3 (kde by navíc E, mV/s měl být 
uváděn jako E, mV·s-1),  Tab 3.2, Obr. 3.6, Obr. 3.7, Obr. 3.8 atd. 

9. Směrnice v Tab. 3.1 (str. 16) by měla mít rozměr mA·mV-½·s½ a popiska Obr. 3.1 (str. 17) u osy 
nezávisle proměnné tvar v, mV·s-1. Popiska u osy nezávisle proměnné na Obr. 3.21 (str. 34) by 
měla mít tvar c, 10-6 mol·l-1, ovšem všechny takovéto popisky by rovněž mohly být přehledněji 
uváděny jako c, µmol·l-1. 

Všechny výše uvedené poznámky mají sloužit jako doporučení pro autorčinu budoucí vědeckou 
práci a rozhodně nikterak závažně nesnižují vědeckou kvalitu předkládané bakalářské práce. 

 

B. Obhajoba 
 
Dotazy k obhajobě  
1. Na str. 14 v kap. 2.4 je uvedena příprava vzorku o výsledném objemu 5,0 ml. Za předpokladu 

přídavku zásobního roztoku floretinu o objemu 1,0 ml se při součtu objemů přidávaných 
komponent dostáváme na hodnotu 6,0 ml. Jak se takovýto roztok doplňuje na celkový objem 
5,0 ml? 

2. Na str. 15 na Obr. 2.1 je zobrazeno UV-VIS spektrum floretinu. Byl tento obrázek skutečně 
získán exportem dat naměřených autorkou na spektrometru Agilent 8453 nebo byl převzat? 

3. Na str. 16 v kap. 3.1.1 je pro Obr. 3.2 (str. 17) uvedeno toto tvrzení: „Nebyla pozorována přímá 
úměra proudu vln (I) na rychlosti polarizace (v), ani na odmocnině z rychlosti polarizace (√v), 
z čehož vyplývá, že sledovaný děj byl kontrolován současně difúzí i adsorpcí.“ Dle mého soudu 
Obr. 3.2 ilustruje téměř ukázkovou experimentálně naměřenou závislost pro anodický 
elektrodový děj kontrolovaný právě difúzí. Jak velký příspěvek adsorpce na úkor difúze tedy 
ve světle svého tvrzení očekáváte? 

4. Ve větší části textu (kap. 3.1 a 3.2) jsou používány termíny proud vlny a potenciál vlny. 
Označení E½ se i ve voltametrii s lineárním nárůstem potenciálu (DCV) používá pro označení 
půlvlnového potenciálu. Z Tab. 3.2 a obr. 3.4 a 3.5 je však patrné, že hodnota označovaná jako 
E½ byla odečítána v lokálním maximu voltametrické odezvy floretinu, tedy v místě 



Dotazy k obhajobě  
označovaném povětšinou jako potenciál píku Ep. Toto berte jako námět k zamyšlení a pokuste 
se odpovědět, za jakých podmínek má obecná DCV odezva tvar voltametrické vlny (sigmoidální 
funkční závislost) a za jakých tvar spíše voltametrického píku? 

5. V Tab. 3.3 (str. 21) jsou uváděny směrnice pro jednotlivá koncentrační rozmezí a pro celkové 
koncentrační rozmezí. Je možné, aby směrnice koncentrační závislosti v celém koncentračním 
rozmezí měla nižší hodnotu než obě směrnice v jednotlivých koncentračních řádech? 

6. V Tab. 3.5 (str. 28) jsou opět uváděny směrnice pro jednotlivá koncentrační rozmezí a pro 
celkové koncentrační rozmezí. Je zde možné, aby směrnice koncentrační závislosti v celém 
koncentračním rozmezí měla hodnotu právě 9,5 mA mol-1 l, když v jednotlivých koncentračních 
řádech nabývá hodnot 9,5 a 11,2 mA mol-1 l? 

7. Proč byla u DCV používána rychlost polarizace 100 mV s-1 a pro DPV rychlost jen 20 mV s-1? 
Jaký potenciálový program byl použit u techniky DPV? 

8. Na obr. 3.20 (str. 33) je pro nulový čas akumulace při použití prostředí BR pufr pH 5-methanol 
(95:5) pro koncentraci floretinu 4·10-6 mol l-1 patrná hodnota výšky píku přibližně 130 nA. Na 
obr. 3.15 (str. 29) výška píku floretinu dosahuje pro jeho stejnou koncentraci hodnoty jen 43 nA 
v prostředí BR pufr pH 5-methanol (1:1). Z těchto výsledků je patrné, že i samotné snížení 
obsahu methanolu základním elektrolytu vede ke zvýšení (asi 3-krát) proudové odezvy floretinu. 
Navíc ve Vašem případě došlo mezi metodami DPV a AdSDPV v průměru k 10-násobnému 
nárůstu výšky píku floretinu (např. u koncentrace 1·10-5 mol l-1 z asi 108 nA na 1030 nA). 
Taktéž směrnice koncentračních závislostí vzrostla přibližně 10-krát (z hodnoty 9,5 na 
95,9 mA mol-1 l). Myslíte si tedy, že akumulace, jak tvrdíte, není příliš výrazná? 

9. Na str. 37 je v Závěru (kap. 4) uvedena věta: „Ze studia záznamu 5 po sobě jdoucích cyklech v 
jednom měření je zřejmé, že během měření dochází k pasivaci elektrody.“ Mohla byste, prosím, 
poskytnout pro tuto situaci např. grafické vyobrazení závislosti Ip floretinu na pořadovém čísle 
měření? Osobně si myslím, že prokazatelná pasivace elektrodového povrchu z tohoto 
vyobrazení patrná nebude, pokud zvolíte běžný způsob vyhodnocování CV (DCV) odezev. 

 
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 (1) 
 
Datum vypracování posudku: 9. června 2011 
 
Jméno a příjmení, podpis oponenta: RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. 


