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Posudek oponenta bakalářské práce -studijní obor KATA

Jméno a příjmení uchazeče/ky:  Lenka Jílková

Název práce: Voltametrjcké stanovení dichloranu na diamantové fi]mové elektrodě

A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností)

1:
mmm

Rozsah BP a její členění

měřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí

2. Odborná správnost

A - výbomá, bez závažnějších připomínek

8 - 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

Uvedení použitých literárních a j. zdrojů

___   _T__    __J

_` __ _ -  _ _ _   -_  .

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

8 -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 ve]kých částí textu)

C -upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují
obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace

N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami

í a grafická úroveňLFimLÉ±
L =á:
E8-

J
bez překlepů a chyb ve formátování

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

-uspkojivá, s ojedinělýmmi většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami
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LLN_:_Pevyhovující,sčetnýmihrubýmichybami



Případný slovní komentář k bodům  1. až 5.:

ad 2) Ojedinělé odborné textové chyby byly nalezeny následující:
1.    strana (dále jen str.)  19, textové řádky (dále jen t.ř.) 21, 23  a 25: v celém textu se píše o

signálu při DC voltametrii jako o voltametrické vlně, zde v textu je však psáno: PJ'o   /.
pJ'k,  Pro  2.  pz'k.  Doporučuji  zachovat v práci  ustálené  značení  v/73cz,  tedy  Pro  /.  v/73ct,
Pro 2.  v/#c/. Odbomá korektnost tohoto termínu však bude dotazována v části „Dotazy
k obhajobě."

2..   str.2ó,  t.Yr..17..  Epi   (mv)   --1047,62  -4,66 . pH  "ÍrhraiďII  Ep2  (mv)   --1047,62  -
4,66 . pH

3.   str.26, t.`r_.25..  Ep2  (mv)  ---716,11  -0,18 . plÝ  rťah;hiaitiil  Epi  (mv)  =  -716,11  -
0,18  . pH

Doporučuji tyto  chyby opravit pomocí opravného  lístku.  Počet chyb je  minimální,  a nemají
proto žádný zásadní vliv na výbomou odbomou kvalitu práce.

ad 4) Ojedinělé gramatické či stylistické chyby byly nalezeny následující:
1.   str. 8, t.ř.1\-12..  „.vyplývá z redukce růstu rychlosti  hub... rrah.hra;ďit ...vyplývá z redukce

rychlosti růstu hub. . .
2„   sti. 9, t.Vr. 6 ..... rovněž i jiných matricích... riah;hraiďif ...rovněž i v jiných matricích...
3.   sti. L7 , t.Vi. 7 ..... absorpční ma.ima... "írhia;ďil ...absorpční maxima...

Doporučuji tyto  chyby opravit pomocí  opravného  lístku.  Počet chyb je minimální,  a nemají
proto žádný zásadní vliv na výbomou jazykovou kvalitu práce.

ad 5) Snížené  hodnocení  se  týká  grafické  úpravy  práce,  kdy  autorce  práce  vytýkám  grafickou
úpravu tabulek, která neodpovídá používaným standardům (chybí grafický oddělovač záhlaví
tabulky).  Dále  bych  uvítal,  kdyby  obrázky  naměřených  záznamů  voltamterických  křivek,
které  slouží jako  dokumentace voltametrického chování  studované látky,  byly větší, protože
volného místa okolo obrázků je dostatek, a jejich přehlednost by se tímto mnohdy zvětšila.

Doporučuji  výše  uvedené  chyby v bodech  2  a 4  opravit pomocí  opravného  lístku.  Počet  chyb je
minimální, a nemají proto žádný zásadní vliv na výbomou odbomou i jazykovou kvalitu práce.



8. Obhajoba

otazy k obhajobě
_              _ ------              _  -----                  _-                    `                    _`

Na  str.   10  je  uvedeno,   že  pomocí  chromatografie  na  tenké  vrstvě   lze   stanovit  množství
dichloranu  v-rozmezí  0  -  20  Lig.  Z tohoto  vyplývá,  že  by  bylo  možné  detegovat  i  množství
dichloranu v řádu ng či pg?

2. Na str.  14 u obr. 4 by bylo dobré ukázat, zda závislosti proudu píku na odmocnině z rychlosti
polarizace pro anodické  a katodické píky procházejí počátkem  souřadnicového  systému.  I toto
může pomoci při klasifikaci elektrodového děje.

3. Na str.18 u tab. 2 a 3  se v popiscích tabulek píše, že koncentrace dichloranu byla  1.10-3 mol.l-[.
Na předchozí  str.  17 je  však  uvedeno,  že  pro  měření  byl  zásobní  roztok  zředěn  methanolem
v poměru 1 : 19 a tento nově připravený roztok byl teprve sprektrofotometricky měřen. Tento fakt•     ,             ,           J              _          _       _11

byr i;_áý_ _m_ěl  být  v popisku ltab-ulky  č`i  v tabulcé  zmíněn.  Čemu je  přisuzován  stoupající  trend |
hodnot relativní koncentrace zásobního roztoku s časem?

4. V kapitole  3.1   (DC  voltametrie  dichloranu)  je  pro  voltamogram  dichloranu  užíván  temín
vo/fcrme/r7.ckó v/m  Tento temín se používá výhradně pokud má signál tvar vlny takový, jaký
známe  z polarografie.  Taktéž je v odbomé  literatuře pojem vlna doprovázen temíny pro vlnu
charakteristickými,  tj.  p#/v/wový poíe#cz.cÍ/  pro  potenciál  vlny  a  /z.mz.f#J' pro%c7 pro  výšku  vlny

(oproti v předkládané  práci použitým termínům poíe#cí.cÍ/ v/w a p"d v/m);).  Čtenáři je  zcela
zřejmé,  co  tímto  označením je  myšleno  i  v případě  signálů,  které  z literatury  známe jako  DC
voltametrické píky, přesto se neubrání otázce, co autorku k tomuto označení vo//c}meír7.ckó v/#o
vede?

5. Na str.  23  a 30 je zmíněno nalezení optimálních podmínek pro  stanovení dichloranu i pomocí
jeho  voltametrické  oxidace.  Signály  při  vysokých  koncentracích  (1.10-4  mol.1-[)  jeví  velkou
proudovou  odezvu.  Proč  tedy  nebylo  pro  měření  koncentračních  závislostí  použito  i  těchto
oxidačních  signálů,  které  u  DC  voltametrie  i  diferenční  pulsní  voltametrie  dosahují  hodnot
proudů srovnatelných se signály redukčními?

\|6.Nastr.30jeuvedenaprovoltametrickéstanovenídichloranumezstanovitelnosti5.10-7mol.l-[.

|    fčoi:::nt;a.ckeuť š ::.:žlayt d,1:,:ře,:5i:f.:::upraác.ed:oě,ienř áže o dst:=g:.ot:řn`o s`t: -6s Teoá`|i-LB yi:ř::í:
koncentr-ace dichloranu 5.10-7 mol.l-[?                                                                   __.____L

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: 1

Datum vypracování posudku: 6. června 2008

Jméno a příjmení, podpis oponenta: Mgr. Vlastimil Vyskočil


