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Označte křížkem (D je nejhorší A je nejlepší) D C B A 

Úroveň definování cílů práce a kvalita jejich splnění 

▪ jsou cíle práce jasně formulované a jsou dosažené výsledky vytčeným cílům 

odpovídající 

   x 

Originalita práce  

▪  přináší původní vědecké výsledky; rozšiřuje současná řešení problému; je variantou 

známých přístupů; opakuje známá řešení 

  x  

Přínos práce pro analytickou chemii  

▪  přináší zcela novou metodiku; výrazně vylepšuje dosavadní analytické postupy;  

je určitou variantou používaných analytických postupů; využívá standardních 

analytických metodik a postupů pro řešení problémů z jiných oborů 

  x  

Forma členění práce 

▪  vhodnost členění na kapitoly, vyváženost rozsahu jednotlivých kapitol, přiměřenost 

počtu obrázků a tabulek 

   x 

Zpracování úvodu k řešené problematice 

▪  informační bohatost úvodních kapitol, relevantnost a úplnost citované literatury 
   x 

Zpracování experimentální části práce 

▪  kvalita a úplnost popisu použitých materiálů a metodik 
   x 

Zpracování výsledků práce 

▪  způsob zpracování experimentálních výsledků, jejich logické uspořádání a 

vysvětlení, kvalita dokumentace presentovaných závěrů 

  x  

Jazyk a stylistická úroveň práce    x 

Formální provedení práce 

▪  tiskové chyby, forma provedení obrazové a tabulkové dokumentace, dodržování 

konvencí psaní symbolů veličin, jednotek atp. 

   x 

Celkové zhodnocení práce, A–D  

▪  mělo by akcentovat obecně přístup studenta k řešení a zpracování zadané 

problematiky 

   x 

 

K předložené diplomové práci mám následující připomínky a dotazy: 

1. Proč byl zvolen komerční pufr pro analýzu pokovovacích lázní? V závěru práce je tato volba 

zdůvodněna požadavkem zadavatele výzkumu. Jaká je cena komerčního pufru ve srovnání s 

náklady na separační pufr namíchaný v laboratoři? 

 

2. V úvodní části, zabývající se metodami chemické analýzy lázní, jsou několikrát zmiňovány 

literární prameny, u kterých není zřejmé, zda jsou napsány v anglickém jazyce, například citace 35 

ze zdroje „Diandu Yu Tushi“. Četl jste tuto práci? 

 

3. Na str. 16 uvádíte, že metody plynové a kapalinové chromatografie nejsou vhodné pro analýzu 

pokovovacích lázní, ale vzápětí uvádíte iontovou chromatografii (respektive aniontově výměnnou) 

a iontovou vylučovací chromatografii jako metody vhodné, což jsou metody kapalinové 

chromatografie. Můžete prosím vysvětlit princip iontově vylučovací chromatografie? 



4. Na str. 21 a jinde: odkazujete v textu na tabulku výrazem „tab“. Je preferován odkaz výrazem 

„tabulka“. Alespoň při publikování v zahraničních časopisech je požadováno uvádění výrazu 

„table“ na rozdíl od zkráceného výrazu pro obrázek (obr. nebo fig.). 

 

5. Na str. 26, kde jsou uvedeny vzorce pro výpočet směrodatné odchylky zjištěné účinnosti 

vyvázání kovu z komplexu, jsou parametry sx a sr označeny jako „standardní odchylka“. Co to 

znamená?  

 

6. Na str. 28 v tabulce 3 jsou koncentrace kyseliny šťavelové ve formě dihydrátu v rozsahu 37,5 až 

62,5 g/l u modelových směsí a u reálné lázně je koncentrace 30 g/l. U směsi PL1 se jedná také o 

množství dihydrátu kyseliny šťavelové? Jaký je rozsah koncentrací pro stejnou formu kyseliny 

šťavelové? 

 

7. Na str. 31 je pro EDTA uveden název ethylendiammintetraacetátový ion. Je to správně? 

 

8. Na str. 32 je uvedeno, že v případě fluoridových komplexů byla u nevařených komplexů 

pozorována vyšší absorbance v porovnání s komplexy vařenými. Následně je tato skutečnost 

vysvětlována nižším stupněm konverze u nevařených komplexů. 

 

9. Jaké je vysvětlení pro negativní, respektive pozitivní pík okolo 2,7 minuty v obr. 8 na str. 39? Byl 

určován, případně jak, elektroosmotický tok? 

 

10. Jak přesně byly vypočítány meze detekce a stanovitelnosti? Uveďte vzorec použitý k výpočtu. 
 

 

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k dalšímu řízení. 

 

 

 

 podpis oponenta 

V Praze, dne 27.5.2014 RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. 


