
Oponentský posudek 

 

na bakalářskou práci Kristiny Rylové: „Stanovení vybraných prvků 

v rostlinném materiálu metodou atomové spektrometrie“ 

  

Bakalářská práce slečny Rylové je zaměřena na praktickou aplikaci metody 

atomové absorpční spektrometrie pro analýzu vybraných prvků v rostlinném 

materiálu. 

Bakalářská práce čítá 39 stran textu, 11 tabulek, 14 obrázků a schémat a 23 

literárních odkazů. Práce je podle mě přehledně sepsána, je logicky členěna. 

V práci jsem našel málo překlepů. Po formální stránce mám k práci ale 

připomínku. Myslím si, že celému textu by hodně pomohlo používat lepší a přesnější 

formulace, které jsou běžné v odborném textu. Také si myslím, že otázky, na které se 

budu ptát, by nenastaly v případě lepší kontroly napsaného textu a prezentovaných 

dat. 

 

K práci mám následující dotazy nebo připomínky: 

1. Strana 18: v použitých pomůckách a přístrojích máte na posledním řádku 

uvedenou použitou teflonovou kapiláru. Co vyjadřuje uvedený údaj 1 mL? 

2. Strana 19, předposlední věta: dovolím si s vaším tvrzením nesouhlasit. Po 

naředění rozložených vzorků v mikrovlnném rozkladném zařízení jste nečekala na 

vytěkání nezreagované kyseliny dusičné, ale na vytěkání vzniklých oxidů dusíku. 

3. Strana 22, Tab. 3.4: myslím si, že v této tabulce máte chybně uvedený průtok 

acetylénu. Při tak nízkém uvedeném průtoku, by vám plamem s oxidem dusným 

nehořel. 

4. Strana 28, Obr. 4.2: Proč nemáte proměřené kalibrační závislosti na tomto 

obrázku (ale i na dalších obrázcích) proložené? U kalibrací to podle mě bývá vždy 

zvykem. 

5. Strana 30, Tab. 4.2: proč jste u meze detekce a meze stanovitelnosti nepoužila 

vyjádření v jiných jednotkách (ppb, µg.L-1) namísto zavedení koeficientu 103? 

6. Strana 31 a další, Obr. 4.5 a Obr. 4.8: skutečně jste měřila absorbanci až 8 

jednotek (jak je na obrázcích prezentováno)? 



7. Strana 32 a další, kapitola 4.2.2 a 4.2.3 + Obr. 4.8: v těchto kapitolách a na 

připojeném obrázku vidím nesrovnalosti. Nejdříve v textu píšete, že jste pro 

sestrojení kalibrační křivky použila kalibrační roztoky o koncentracích v intervalu 

1,0 – 10,0 ppb. V obrázku 4.8. máte koncentrační rozsah do 25 ppm! (v grafu jsou 

navíc uvedeny zcela jiné koncentrace použitých standardů než v textu) a v další 

kapitole píšete, že opakovatelnost byla zjišťována na standardu o koncentraci 150 

ppb, tedy zcela mimo proměřený kalibrační rozsah. Co tedy platí? Podobně se 

mně nezdá, že jste mez detekce zjišťovala se standardem o koncentraci 5 ppb, 

když LOD vám vyšel 0,5 ppb. Dále si myslím, že uvedená chybová úsečka na 

kalibrační závislosti pro koncentraci 10 ppb nesvědčí příliš o tom, že vaše 

aparatura pracovala v rovnováze. 

8. Strana 34, kapitola 4.3: Není možné do odborného textu napsat větu: „U všech 

vzorků bylo k 10 ml vzorku přidáno 0,4 ml KCl.“ To je KCl kapalina? 

9. Strana 36, Tab, 4.5: Podle mě není možné v případě stopové prvkové analýzy 

mluvit o majoritním zastoupení prvků. 

 

 Bakalářská práce splňuje všechny požadavky a doporučuji ji proto k dalšímu řízení. 

 

 

 

Doc. Dr. Petr Rychlovský, CSc. 


