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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 

 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 

 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. : 
• Str. 18, 4. Řádek zdola: Při stanovovaní látky nemusí být elektrooxidovatelná či 

elektroredukovatelná, může se také „jen“ adsorbovat na povrchu. 
• Skutečné hodnoty pH vodně methanolických roztoků neodpovídají naměřeným hodnotám (různé 

aktivity vodíkových iontů se liší od vodných). Proto by bylo vhodné označovat tyto nepřesné 
hodnoty např. jako pH*. 

• Popisy os: Koncentraci by bylo lépe vyjadřovat v mmol či mikromolech než exponenciálním 
formátu. Např. Tab. 4 nebo popis k obr. 8: koncentrace od 10-6 do 10-4 mol.l-1. Tato forma je 
méně přehledná než 1-100 µmol.l-1. Obdobně údaje v tabulkách jsou velmi nepřehledné díky 
používání exponenciálního vyjádření. 

• Rozpor mezi tabulkami 10. a 11. Zatímco tabulka 10 uvádí směrnici -172,4 nA.L/mol, Tab 11 
v téměř shodném rozsah -2,33.109 nA.L/mol 

• V celé práci jsou duplicitní údaje: např. Tab. 3 číselně uvádí to, co je přehledněji na Obr. 5 a 6. 
V textu práce jsem nenalezl odkaz na Tab. 11. 

• Za odstavcem 3.2.1 následuje odstavec 3.1.2.2., pravděpodobně se má jednat o 3.2.2. 
• Bylo by dobré zavést členění do 3. pododstavců, např. po jednotlivá pH. Určitě by to zlepšilo 

přehlednost. Odstavce 3.2.1. a 3.2.2. (dle obsahu) jsou naprosto identické. 
• Je obvyklé parametry kalibrační křivky a) doplnit o konfidenční intervaly na zvolené hladině 

významnosti; b) otestovat významnost úseku c) podle konfidenčního intervalu upravit počet 
uváděných platných cifer. 

• Str. 57, obr. 31B: Zde jsou patrné 2 anodické (překrývající se) píky, zatímco v textu na str. 54 se 
hovoří pouze o jednom. 

• Str. 64, Tab. 19: Jak dovozuji z textu na str. 60, 3. řádek zdola, patrně má být v legendě pík Ik2. 
 
Drobné připomínky: 
• Zkratky: Ia – anodický proud – pravděpodobně míněn proud anodického píku, to samé v případě 

Ik, Ea a Ek. 
• Zkratky: „DCV - stacionární voltametrie“ – většinou se překládá jako „stejnosměrná voltametrie“ 
• Str. 15, ř. 6: Věta „Tato elektroda je univerzální a může být použita pro všechny dané kyseliny, 

oproti použití 3 různých elektrod pro každou látku.“ Je trochu nepřesně formulována. 
• Literatura: Citace 20. Není naformátovaná jako zbytek citací 
• V práci nejsou dodržována typografická pravidla (např. jednopísmenné předložky a spojky jsou 

na konci řádků) 
• Tab. 12: písmenem „a“ má být označena zhoršená opakovatelnost, která však se zde není 

u žádného údaje vyznačena. 
B. Obhajoba 
 
Dotazy k obhajobě  

1) Pomocí DCV i DPV byly studovány koncentrační závislosti při pH 9 a 4, avšak v kapitole 
3.3 pomocí CV byl studován bez jakéhokoliv zdůvodnění pH 12. Proč? 

2) V kapitole 3.3 je učiněn závěr, že pík Ik1 DCA a pík Ik2 jsou řízeny difuzí. Proč tedy nebyly 
použity strippingové metody ke zvýšení citlivosti? 

3) Bylo by možné navrhnout reakce, kterým odpovídají jednotlivé katodické a anodické píky? 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
 



C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   
 
Navrhovaná celková klasifikace: Velmi dobře 
 
Datum vypracování posudku: 5. 9. 2014 
 
Jméno a příjmení, podpis oponenta: Tomáš Navrátil  
 


