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Případný slovní komentář k bodům 1. až 3. :
Cílem bakalářské práce studenta Karla Marschnera bylo studium možností elektrochemického
generování těkavé sloučeniny thalia. Pro experimentální činnost byla vybrána aparatura pro
kontinuální elektrochemické generování, obsahující průtokovou tenkovrstvou elektrolytickou celu
s miniaturním objemem katodového prostoru. Po předběžných experimentech následovala řada
experimentů zjišťující vliv dílčích experimentálních parametrů na stanovení thalia. Byl zkoumán
především vliv průtokové rychlosti nosného plynu a elektrolytu (jak katolytu tak anolytu, a to
odděleně). Pozornost byla věnována i typu a koncentraci obou elektrodových roztoků.
Předkládaná bakalářská práce významně přispěla k rozšíření poznatků o elektrochemickém
generování těkavé sloučeniny thalia. Autor ve své práci vycházel z poznatků dostupných
v literatuře, zejména z práce Arbab-Zavara, která je v současné době jedinou prací zaměřenou na
elektrochemické generování těkavé sloučenin thalia, a to v dávkovém uspořádání. V předkládané
bakalářské práci je využita tenkovrstvá průtoková elektrolytická cela s miniaturním objemem
katodového prostoru pro případ kontinuálního uspořádání. Výsledky dosažené v této bakalářské
práce budou podkladem pro další experimenty a následné publikování v odborném časopise.
Pan Karel Marschner pracoval soustavně na zadaném tématu bakalářské práce od počátku
roku 2011. Jeho zájem o studovanou problematiku se projevil zejména při literární rešerši, později
však jeho zájem mírně poklesl. Během experimentální práce prokázal autor schopnost naučit se
velmi rychle pracovat s novou experimentální aparaturou a obsluhovat detekční jednotku – atomový

absorpční spektrometr – včetně příslušného ovládacího softwaru. Velmi kladně hodnotím jeho
samostatnost při experimentální činnosti. Při sepisování bakalářské práce jsem částečně postrádal
důslednost a pečlivost.
I přes výše zmíněné nedostatky hodnotím bakalářskou práci pana Marschnera jako zdařilou a
vzhledem k tomu, že splňuje všechny formální požadavky kladené na bakalářskou práci, doporučuji
ji k dalšímu řízení.
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