
Oponentský posudek 

 

na bakalářskou práci Lucie Rozkovcové: „Vliv rušivých prvků při 
elektrochemickém generování arsenovodíku“ 

  

Bakalářská práce kolegyně Rozkovcové je věnována využití 

elektrochemického generování arsenovodíku pro potřeby ultrastopové analýzy 

metodami atomové spektrometrie. V této práci byl především sledován vliv tří 

kategorií interferentů na elektrochemické a chemické generování arsenovodíku – vliv 

ostatních hydridotvorných prvků, vliv přechodných kovů a vliv běžných kationtů a 

aniontů. 

Bakalářská práce čítá 43 stran textu, 2 tabulky, 15 obrázků a schémat a 20 

literárních odkazů. Práce je přehledně sepsána, je logicky členěna. 

V práci jsem našel některé překlepy. Po formální stránce mám k práci 

připomínky. Na řadě míst textu se projevuje autorčina nezkušenost s psaním 

odborného textu. Při příštím sepisování odborného textu bych doporučil exaktnější 

vyjadřování a pečlivou kontrolu napsaného textu. Na několika místech v textu máte 

ve větách špatnou stavbu, jinde je text trochu nelogický (str 9: „Ve spojení s atomovou 

absorpční spektrometrií bylo docíleno kvalitativně nových vlastností separovaných látek a 

zvýšení citlivosti detekce.“; str. 23: „Byl také testován průtokoměr s menším objemem.”; 

str. 30: “Kalibrační závislost absorbance na koncentraci arsenu při CHG”. 

 

K práci mám pouze drobné dotazy: 

1. Skutečně jste pro optimalizační závislosti při elektrochemickém generování 

používala koncentraci As 1,0 mg·l-1? Podle mě je to velmi vysoká koncentrace. 

Právě s použitím takto vysoké koncentrace může například souviset průběh 

závislosti na obr. 4.3, která má velmi netypický průběh (ve srovnání třeba 

s chemickým generováním na obrázku č. 4.5, kde, až na několik nepřesných bodů, 

je průběh správný). Při interferenční studii jste již používala rozumnější 

koncentraci 100 µg·ml-1. 

2. Na straně č. 33 vysvětlujete interferenční vliv ostatních hydridotvorných prvků na 

dosažený signál při generování arsenovodíku čistě kompetitivně ve fázi 

generování (ať už soutěží o volné místo na povrchu elektrody nebo volné 

vodíkové radikály). Já s vámi souhlasím, ale nesmíme zapomínat, že další možná 



soutěž nastane při atomizaci – opět soutěž o volné radikály. Čili, interferenční vliv 

se projeví jak při generování, tak při atomizaci! 

3. Dále mě zaujal obrázek č. 4.9 na stránce č. 33. To opravdu nebyl pozorován 

interferenční vliv selenu při elektrochemickém generování při poměru 1:100, když 

již byl pozorován při poměru 1:1? 

4. Velmi mě překvapil významný interferenční vliv síranů a chloridů při 

elektrochemickém generování arsenovodíku a naopak malý (prakticky žádný) vliv 

dusičnanů. Je toto možné nějak vysvětlit, když se chloridové a síranové anionty 

používají jako nejčastější prostředí při elektrochemickém generování? 

5.  Obr. č. 14 a 15 mají stejné číslo. 

 

Bakalářská práce splňuje všechny požadavky a doporučuji ji proto k dalšímu 

řízení. 

 

 

 

Doc. Dr. Petr Rychlovský, CSc. 

 

 


