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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:  ...... Vít Novotný
Název: Voltametrické a amperometrické stanovení acifluorfenu, nitrofenu a
oxyfluorfenu
Studijní obor: Analytická chemie

Dovolujeme si Vás požádat o vypracování recenzního posudku. Pokud nemůžete posudek vypracovat
během ............ dní, vraťte obratem práci zpět na Katedm analytické chemie. Vypracovaný posudek dodejte,
prosím, osobně, poštou, faxem či E-mailem na
adresu: Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta UK, Hlavova 8,128 40 Praha 2, Fax:
224913538. Případné dotazy na Ě 221951236, E-mail: analchem@natur.cuni.cz.

Děkujeme Vám za spolupráci

Označte křížkem nejhorší  + nejlepší
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Úroveň definování cilů práce a kvalita jejich splnění Osou cíle X

práce jasně formulované a jsou dosažené výsledky vytčeným
cílům odpovídaj ící)
Originalita práce ®řináší původní vědecké výsledky; rozšiřuje X

současná řešení problému; je variantou známých přístupů; opakuje
známá řešení)
Přínos práce pro analytickou chemii ®řináší zcela novou X

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 X

rozsahu jednotlivých kapitol, přiměřenost počtu obrázků a
tabulek)
Zpracování úvodu k řešené problematice (informační bohatost X

úvodních kapitol, relevantnost a úplnost citované literatury)
Zpracování experimentální části práce (kvalita a úplnost popisu X

použitých materiálů a metodik)
Zpracování výsledků práce (způsob zpracování X

experimentálních výsledků, jejich logické uspořádání a vysvětlení,
kvalita dokumentace presentovaných závěrů)
Jazyk a sty]istická úroveň práce X

Formální provedení práce (tiskové chyby, forma provedení X

obrazové a tabulkové dokumentace, dodržování konvencí psaní
symbolů veličin, jednotek atp.)
Celkové zhodnocení práce X
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Otázlqr a připomínky k práci  V. Novotný: Voltametrické a amperometrické stanovení

acifluorfenu, nitrofenu a oxyfluorfenu.

Celá práce je logicky a přehledně uspořádána, v textu je minimum překlepů -

jmenovitě na str. 6 v názvu kapitol 5.3 a 5.4

str. 7 - v definici pH

str. 13 - zkratka má být DME

str. 48 -v textu pod tabulkou chybí LQ

str.  53 -citace 26: Rupp E.B., Zuman P .........

Experimentální část práce je vzhledem k rozsahu prováděných experimentů někdy příliš stručná -

např. by bylo vhodné uvádění podmínek regenerace AgsAE elektrody pro jednotlivé studované

látky (buď na str. 26 nebo u jednotlivých voltamogramů).

Doba probublávání roztoku v polarografické nádobce je obvykle 10 minut (pokud se nejedná o

roztoky silně kyselé) - není tedy nedostatkem stanovení na CPE.

Přestože nebylo zatím dosaženo dostatečné citlivosti, získané výsledky pro stanovení využívající

HPLC s amperometrickou detekcí na stříbmém amalgámu lze považovat za velice přínosné.

Jak vidí autor možnosti zlepšení odezvy detektoru aplikací aktivace a regenerace povrchu obdobně

jako u voltametrie?
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