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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah BP a její členění 

X A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

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

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 
2. Odborná správnost 

X A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 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 

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

X 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 

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

 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. : 
 
 Předkládaná bakalářská práce slečny Anny Vlčkové je zaměřena na stanovení arsenu 
technikou UV-fotochemického generování těkavých sloučenin s AAS detekcí. Jedná se o původní 
práci zaměřenou na téma v současné době velmi aktuální. Jak je patrné z literární rešerše, na toto 
téma existuje v porovnání s ostatními analyty stále velmi málo publikací. Svým rozsahem a úrovní 
tato práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce. Autorka v literární části podává 
přiměřené informace o současných možnostech stanovení zvoleného analytu. Práce je logiky 
členěna. Naměřené experimentální údaje jsou vhodným způsobem prezentovány a komentovány. 
Z práce je patrné, že autorka v průběhu experimentů musela řešit několik komplikací vyžadující 
úpravu experimentální aparatury. V závěru práce autorka kriticky zhodnocuje přínos své práce pro 
analytickou chemii a navrhuje další experimenty za účelem zvýšení citlivosti stanovení arsenu 
studovanou technikou.  
 V textu je menší množství překlepů a ne zcela jasně formulovaných vět. Uvedu zde jen 
několik příkladů:  
 
str. 4 a dále v textu: Výraz „UV světlo“ není správný. Doporučuji „UV záření“. Pojem světlo je 

vymezen pro oblast vlnových délek cca 380 – 780 nm. 
str. 7: Je zde uvedeno „Ppb“ a „Ppm“ namísto „ppb“ a „ppm“. 
str. 9: „Za tímto účelem je vhodná např. kapalinovou chromatografii ve spojení s hmotnostním 

spektrometrem“ 
str.10, ř. 3: „.. mez tzv.metaloidy.“ 
str. 11, ř. 3: „průmyslového zpracování“ 
 tab. 1: Nejednotný font textu 
str. 12, ř.7: „látkou“ 
 ř. 8: „České Republiky“ 
str. 14, ř. 5: „stanovená arsenu“ 
 rovnice (1): symbol „?“, odlišné řádkování následujícího textu 
 kap. 2.6: nesouhlasím s tvrzením, že analyt je sloučenina, v níž se vyskytuje prvek 
str.15, ř. 7: chybí tečka 
 ř. 8: „K nejčastěji požívaným technikám …“ 
 ř. 11: místo „Výroba hydridů“ bych doporučil „Tvorba hydridů“ 
str. 17, ř 8 a 9:  „atomizátorvlastní“ odtahemvyhřívanýna“ 
 ř. 15: „massflowcontroller2x“ 
 kap. 3.2: u některých chemikálií chybí uvedení čistoty, výraz „zdroj arsenu – As2O3“ se liší od 

formátu popisu ostatních použitých chemikálií 
str. 18, kap. 3.3: „Z dávkovací smyčkou …“ 
str. 29, popisek Obr. 7: „200 ppbAs+III“ u ostatních popisků není uvedeno mocenství 
str. 30, Obr. 8: nejednotné symboly pro litr (l x L) 
str. 41: drobné nejednotnosti u citací (autoři – cit. 11, cit. 14, cit 22. Dále pak cit. 17 – chybí město),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

 
1. Vysvětlete prosím význam věty: „Při UV-fotochemickém generování vzniká z vodné složky 
oxidu arsenitého a plynného vodíku vniká kromě jiných sloučenin plynný arsan.“ (str. 10). 
 
2. Můžete prosím objasnit následující větu? „Většina testovaných prvků produkovala velmi nízký 
signál během prvních 10 sekund z ozáření a generování těkavé látky byla zcela závislá na 
přítomnosti UV světla.[25]“ (str. 16) 
 
3. Na vrstevnicovém grafu (Obr. 6, str. 28) jsou patrné velmi malé rozdíly v 
prezentovaných signálech. S jakou relativní směrodatnou odchylkou byla tato data získána a jaký 
je váš názor na případné ovlivnění jednotlivých vrstevnic a celkového vzhledu grafu touto 
odchylkou? 
 
4. Jaké kritérium jste použila pro odhad pracovního rozsahu? Dle mého názoru by mohl být 
pracovní rozsah až do hodnoty 800 ppb (str. 35, první řádek + Obr. 11). Odkazujete se na Obr. 13, 
kde jsou však uvedeny „lineární“ části kalibračních závislostí. A s tím souvisí druhý dotaz. Jaký 
rozsah máte na mysli v posledním řádku v Tab. 4 na str. 39? 
 
5. Máte nějaké vysvětlení pro nelineární průběh kalibrační závislosti (Obr. 12, str. 37)? 
 
 
 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu NENÍ  podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO 
 
Navrhovaná celková klasifikace: výborně 
 
Datum vypracování posudku: 2.6.2015 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. 
 


