
Posudek školitele bakalá řské práce 
 
 
Jméno a příjmení uchazeče/ky:  Lucie Rozkovcová  
 
Název práce:  VLIV RUŠIVÝCH PRVKŮ PŘI ELEKTROCHEMICKÉM   
   GENEROVÁNÍ ARSENOVODÍKU  
 
Hodnocení jednotlivých aspektů práce (ve standardní stupnici 1 až 4) 
 
1. Samostatnost uchazeče/ky 
 

Ve fázi zpřesňování tématu práce 1 

Během zpracování zadaného tématu 2 

Při sepisování práce 2 
 
2. Komunikativnost, schopnost spolupráce   

1 
 
3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky 

2 
 
Případný slovní komentář k bodům 1. až 3. : 
 

Bakalářská práce slečny Lucie Rozkovcové významně přispívá k rozšíření poznatků o 

elektrochemickém generování těkavého hydridu arsenu, konkrétně v oblasti interferenčních vlivů při 

jeho stanovení. Bakalářská práce je zaměřena na studium vlivu rozdílných skupin vybraných 

interferujících látek. Pro porovnání zjištěných interferenčních vlivů byla provedena interferenční 

studie i pro běžně využívanou metodu chemického generování. 

Slečna Lucie Rozkovcová pracovala na zadaném tématu bakalářské práce od prosince 2012. Ve 

fázi zpřesňování tématu práce a při literární rešerši prokázala autorka schopnost orientovat se v dané 

problematice. Během experimentální práce prokázala autorka schopnost pracovat s novou 

experimentální aparaturou a obsluhovat detekční jednotku – atomový absorpční spektrometr – včetně 

příslušného ovládacího softwaru. Kladně hodnotím samostatnost autorky při provádění dílčích 

experimentálních úkolů, jejich vyhodnocování a plánovaní navazujících experimentů či modifikaci 

experimentální aparatury na základě získaných výsledků. Sepisování práce probíhalo až se značným 

časovým odstupem od provedených experimentů a v poměrně krátké době před odevzdáním práce, což 

se z části negativně projevilo i na formální a věcné stránce bakalářské práce.  

I přes výše zmíněné nedostatky se domnívám, že předložená bakalářská práce slečny Lucie 

Rozkovcové splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci studijního programu Klinická a 

toxikologická analýza na PřF UK v Praze a tuto bakalářskou práci doporučuji k dalšímu řízení. 



 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
 
 
4. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   
 
Navrhovaná celková klasifikace 
 
    velmi dobře 
 
 
 
Datum vypracování posudku: 9. září 2013 v Praze  
 
  
 
 
 
 
 
Jméno a příjmení, podpis školitele (SIS): RNDr. Jakub Hraní ček, Ph.D. 
 


