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Posudek oponenta na diplomovou práci 

 

Autor: Bc. Renáta Norková  

Název: Studium komplexů tebukonazolu s ionty kovů 

 Study of tebuconazole complexes with metal ionts 

Studijní obor: Analytická chemie 
 

Označte křížkem nejhorší - nejlepší 
 D C B A 

Úroveň definování cílů práce a kvalita jejich splnění (jsou cíle práce 
jasně formulované a jsou dosažené výsledky vytčeným cílům 
odpovídající) 

   
Originalita práce (přináší původní vědecké výsledky; rozšiřuje 
současná řešení problému; je variantou známých přístupů; opakuje známá 
řešení) 

    

Přínos práce pro analytickou chemii (přináší zcela novou metodiku; 
výrazně vylepšuje dosavadní analytické postupy; je určitou variantou 
používaných analytických postupů; využívá standardních analytických 
metodik a postupů pro řešení problémů z jiných oborů) 

    

Forma členění práce (vhodnost členění na kapitoly, vyváženost rozsahu 
jednotlivých kapitol, přiměřenost počtu obrázků a tabulek)

    

Zpracování úvodu k řešené problematice (informační bohatost 
úvodních kapitol, relevantnost a úplnost citované literatury) 

    

Zpracování experimentální části práce (kvalita a úplnost popisu 
použitých materiálů a metodik) 

    

Zpracování výsledků práce (způsob zpracování experimentálních 
výsledků, jejich logické uspořádání a vysvětlení, kvalita dokumentace 
presentovaných závěrů) 

    

Jazyk a stylistická úroveň práce    
Formální provedení práce (tiskové chyby, forma provedení obrazové a 
tabulkové dokumentace, dodržování konvencí psaní symbolů veličin, 
jednotek atp.) 

    

Celkové zhodnocení práce, A-D (mělo by akcentovat obecně přístup 
studenta k řešení a zpracování zadané problematiky)     

 

Uvedenou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.  

 

Posudek vypracoval: RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. 

   25. května 2012   
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Příloha k posudku oponenta na diplomovou práci 

 

Autor: Bc. Renáta Norková 

Název: Studium komplexů tebukonazolu s ionty kovů 

 Study of tebuconazole complexes with metal ionts 

Studijní obor: Analytická chemie 

 
 

Předkládaná diplomová práce pojednává o využití kombinace elektrochemického a 
hmotnostně-spektrometrického přístupu při vývoji zcela nové metody pro stanovení fungicidu 
tebukonazolu v půdách. V teoretickém úvodu práce je čtenáři předložen velmi podrobný popis 
celé problematiky, což napomáhá k jednoduché orientaci ve zbývajícím textu. Informace jsou 
řádně citovány, takže si čtenář může svoje vědomosti dále rozšířit dohledáním odpovídajících 
literárních pramenů. Práce obsahuje také nadprůměrné množství původních experimentálních 
dat (optimalizačních i analytických), která jsou odpovídajícím způsobem komentována a 
zhodnocena. Práce tak působí zcela kompaktním dojmem a jen velmi obtížně se hledají 
případné nedostatky. Tomu odpovídá i tabulkové hodnocení. Z drobných nedostatků lze uvézt 
následující: 

- bývá zvykem čísla hlavních kapitol doprovázet tečkou, 
- ojediněle se v textu objevují chyby v užití interpunkčních znamének, 
- výjimečně se vyskytují rozdíly ve formátu jednotek (např. mV/s vs. mV s–1), 
- v kapitole Fyzikálně chemické vlastnosti by bylo vhodné uvést zdroj hodnot 

(rozpustnost, log Kow atd.), 
- místy se objevují chyby v číslovaných odkazech (např. obr. 2-4 je v textu zmíněn až 

po obr. 2-5, odkaz na obr. 4-21 je uváděn jako obr. 3-21 (více podobných případů 
odkazů z kapitoly 3 do kapitoly 4), na obr. 4-1 a další chybí odpovídající citace 
z textu), 

- v seznamu citovaných prací se místy objevuje nehomogenita ve formátu citací. 
Tyto drobnosti však nikterak nesnižují jinak výbornou kvalitu předložené práce. 

 
Dotazy k obhajobě 
1. Na str. 19 je zmíněno odštěpení vody z molekuly tebukonazolu. Mohla byste, prosím, 

popsat, z které části struktury se molekula vody odštěpuje? 
2. Na obr. 4-21 jsou pravděpodobně zobrazeny cyklické voltamogramy, ale v textu je 

popisováno, že se jedná o DP-voltamogramy. Jaký typ odezev tedy zobrazuje obr. 4-21? 
3. Na str. 27 je uvedena věta: „Poté byl elektrodový povrch regenerován vložením záporného 

potenciálu (–850 mV) na pracovní elektrodu po dobu 200 s“. K jakému ději docházelo na 
povrchu pracovní elektrody při této regeneraci? 

4. Na str. 44 je uvedeno: „Je nutno podotknout, že Ag-elektroda není ideální referentní 
elektrodou (není nepolarizovatelná), proto hodnota vkládaného potenciálu nemusí být 
plně totožná s potencíálem skutečným“. Jaký byl důvod pro použití této netypické 
referentní elektrody? Tedy, co omezovalo použití některé z běžných referentních elektrod 
druhého druhu? 


