
Posudek oponenta bakalářské práce v oboru CHPV 
 

Jméno a příjmení uchazeče:  Matěj Křeček 
 
Název práce: Voltametrické stanovení insekticidu chlorpyrifosu na rtuťovým 

meniskem modifikované stříbrné pevné amalgamové elektrodě 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah BP a její členění 

 A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

X B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C – uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

X 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 

X A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 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 

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

X 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. : 



Slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

Předložená práce je vyhovující po odborné stránce i svým rozsahem. Obsahuje zajímavou úvodní 

část a více než 40 citací. Ne zcela vhodně jsou rozděleny informace mezi experimentální část a 

výsledky. Konktrétně mám k práci tyto výhrady: 

 

Faktické nedostatky 

 Chybné přebírání rozsahů koncentrací z literatury a také nesprávné přepočty jednotek (str. 15). 

 Uváděná čistota u kyseliny borité 91,5% (str. 15) neodpovídá běžně dodávanému zboží od firmy 

Lach-Ner. 

 Na obrázcích je často nemožné rozlišit, ke kterým křivkám přísluší jejich označení. Na obr. 11 

chybí označení křivky 8, na obr. 22 jsou zobrazeny jen tři křivky, ale označení je pro 4. 

 V práci není uveden způsob určení povrchu HMDE, meze stanovitelnosti a čemu odpovídají 

číselné intervaly používané v práci. 

Formální nedostatky 

 Seznam zkratek neobsahuje řadu pojmů užívaných v práci (např. ze str. 15: NPD, ECD, CPF). 

 Stránkování obsahu neodpovídá vlastnímu textu (Závěr je na str. 42 a ne na str. 41). 

 

Výše uvedené skutečnosti nijak významně nesnižují celkovou vědeckou kvalitu a přínos 

předkládané práce. 

 

B. Obhajoba 

Dotazy k obhajobě  

 Proč se pH prostředí pro voltametrické stanovení na m-AgSAE změnilo ze 2 na 1,7? 

 Při spektrometrických měřeních se používal methanol a sledován byl rozsah  

200–1000 nm. Kde se nacházela absorpční hrana vámi použitého rozpouštědla a nemohla 

ovlivnit vaše měření? 

 Z obr. 31 je patrné, že se proud při opakovaných měřeních na m-AgSAE prakticky nemění. 

Jak se tedy projevovala pasivace popisovaná v závěru práce? 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ  podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   

Navrhovaná celková klasifikace:  velmi dobře 

Datum vypracování posudku:  3. 6. 2015 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta :  RNDr. Jan Fischer, Ph.D. 


