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Posudek oponenta na diplomovou práci 

Vážená kolegyně, vážený kolego, 
na Katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty UK v Praze byla k obhajobě podána 
diplomová práce:  
  
Autor: …………………..………………………..………………….……………………. 
Název: ..……………..………………………..…………………….…………………….. 
Studijní obor: ...................................................................................................................... 
  
Dovolujeme si Vás požádat o vypracování recenzního posudku. Pokud nemůžete posudek 
vypracovat během ............ dní, vraťte obratem práci zpět na Katedru analytické chemie. 
Vypracovaný a podepsaný posudek dodejte, prosím, osobně, poštou, či faxem na  
adresu: Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta UK, Hlavova 8, 128 40 Praha 2, Fax: 
224913538. Případné dotazy na  221951236, E-mail: analchem@natur.cuni.cz.. 
 
                                                                                                Děkujeme Vám za spolupráci 

 
nejhorší  nejlepší                                                                              Označte křížkem 
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)  

    

 
Konkrétní otázky a připomínky k práci vypracujte, prosím, na zvláštní papír jako 
přílohu k tomuto dokumentu. 
 
 
Posudek vypracoval (jméno a podpis, datum) ....................................................................... 



Příloha k posudku oponenta na diplomovou práci 
Autor: Bc. Barbora Fähnrichová 
Název: Stanovení derivátů benzofenonu pomocí uhlíkových pastových elektrod 
Studijní obor: Analytická chemie 
 
Předložená diplomová práce představuje postup vývoje nové analytické metody pro stanovení 
benzofenonů. Autorka optimalizovala podmínky pro elektrochemickou detekci za pomoci 
ulíkové pastové elektrody a  
 
Práce obsahuje přiměřeně rozsáhlou teoretickou část podloženou dostatkem správně 
citovaných literárních zdrojů. Přes pečlivý popis postupů i výsledků mám pro úplnost k textu 
několik spíše doplňujících připomínek.:  
 

• Abstrakt neobsahuje základní parametry vyvinutých metod (např. složení mobilní 
fáze) a tím se znesnadňuje rychlý přístup získaným výsledkům. 

• Obr. 1.1 na str. 16 není odkazován v textu.  
• Pojem reálný vzorek jen spojován s označením pro reálnou matrici s přídavkem 

stanovované látky (str. 19, 36). Pro tuto směs doporučuji používat pojem modelový 
vzorek. 

• Text není zalamován příliš důsledně, jednotky jsou někdy až na dalším řádku (např. 
str. 18). 

• podle Obr.3.9 na str. 33 byl použit pro testování jedné uhlíkové pasty detekční 
potenciál, při kterém dle Obr. 3.11 na str. 34 bylo pozadí již vyšší než vlastní signál 
stanovovaných látek.  

• V popisu všech kalibračních závislostí jsou dle příslušných tabulek označovány 
koeficienty determinace jako korelační koeficienty. 

• V úvodní části není žádná zmínka o stanovení studovaných látek elektrochemickými 
metodami. 

• V kapitole 3.4.2.1.2 na str. 64. byl u přímého stanovení v moči uveden zřejmě omylem 
postup z prekoncentrace na tuhé fázi.  

 
Otázky: 

• Pro přípravu pasty jste zvolila kuličky skelného uhlíku. Proč byl použit tento materiál? 
• Při stanovení v moči po extrakci bylo potřeba pro získání kalibračních závislostí 

minimálně celkem 3 l matrice moči, protože pro stanovení každé koncentrace jste 
používala 100 ml modelového vzorku. Je nějaká cesta, jak by bylo možné pro tuto 
metodu snížit objem vzorku při zachování citlivosti? 

• Pro oddělení bílkovin přítomných v moči byl do mobilní fáze přidáván SDS. Bylo by 
možné přidávat SDS i jen přímo do stanovovaných vzorků? 

• Při srovnání CPE a GCE se jevila za optimálních podmínek GCE jako citlivější. Proč 
byla tedy pro modelové vzorky použita CPE?  

• Je možné použít tyto metody pro stanovení derivátů benzofenonu v opalovacích 
krémech? 
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