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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 n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem

C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje

N – nedostatečné

2. Odborná správnost

X A - výborná, bez závažnějších připomínek

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

X 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

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 n. pravopisných chyb

X 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.:

Předkládaná bakalářská práce pokračuje v systematickém studiu možností elektrochemického 
generování těkavých sloučenin pro potřeby atomové spektrometrie. Konkrétně je věnována 
studiu možných interferencí v kapalné a plynné fázi při chemickém a elektrochemickém 
generování stibanu.

Bakalářská práce má vhodný rozsah (37 stran a 14 obrázků), teoretická část i provedené 
experimenty jsou pečlivě provedeny a sepsány bez závažnějších formálních nedostatků. Na 
některých místech jsem nalezl drobné překlepy, několik chyb ve skloňování a někde i 
stylistické nepřesnosti. Konkrétně pár příkladů: doporučil bych důsledně používat slovo 
„generování“ namísto „generace“ (význam je přeci jenom jiný); v českém názvu práce vám 
vypadlo slovo „hydridu“ (v anglickém názvu to máte správně); nevím, nakolik je správné 
mluvit o elektrolytech při chemickém generování… Tyto připomínky ale nijak nesnižuje 
čtivost práce nebo věcnou správnost.

B. Obhajoba

Dotazy k obhajobě 

1. Ve vaší práci oceňuji především použití dvoukanálové aparatury, která využívá dvou 
elektrochemických generačních jednotek paralelně zapojených pro ozřejmění interferenčního 
příspěvku ostatních hydridotvorných prvků v plynné fázi.

2. V kapitole 3.5.2 na straně 18 by podle mě mělo být zdůrazněno, že jste prováděl generování za 
konstantního vloženého proudu; z vaší formulace bych se domníval, že šlo o generování za 
konstantního vloženého napětí.

3. Z vašich provedených měření interferenčních vlivů selenu a arsenu na generování stibanu 
vyplývá, že oba hydridotvorné prvky interferují jak v kapalné, tak i v plynné fázi. Při nízkých 
koncentracích se projeví především interference v kapalné fázi a při vyšších nadbytcích pak 
především v plynné fázi. Máte pro to nějakou teorii, vysvětlení?

4. Ještě k předchozímu bodu: nemůže hrát určitou roli při vašem sledování interferencí Se a As 
v plynné fázi výsledná dvojnásobná průtoková rychlost nosného plynu v atomizátoru v případě 
elektrochemického generování stibanu ve vaší modifikované dvoukanálové aparatuře?

5. Ještě jednou k předcházejícímu bodu i sledování dalších interferentů: nezkoušeli jste přidávat 
malé konstantní množství kyslíku do atomizátoru separátním přívodem v případě 
jednokanálové aparatury (podobnost s multiatomizátorem)?

6. Str. 27: Já bych tedy na základě výsledků z obrázku č. 10 netvrdil, že chloridové anionty při 
chemickém generování stibanu neruší.

Stanovisko k opravě chyb v práci: 
opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce

C. Celkový návrh

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  

Navrhovaná celková klasifikace:   výborně

Datum vypracování posudku:  31.8.2011
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