
Oponentský posudek 

 

na bakalářskou práci Štěpánky Petreňové: „Stanovení bizmutu technikou 

chemického generování těkavých sloučenin s detekcí AAS“ 

  

Bakalářská práce kolegyně Petreňové je věnována optimalizaci 

experimentálních podmínek pro chemickou tvorbu těkavého hydridu bizmutu ve FIA 

uspořádání s detekcí AAS. Druhá část práce je pak věnována interferenční studii. 

 Bakalářská práce čítá 43 stran textu, 3 tabulek, 19 obrázků a schémat a 37 

literárních odkazů. Práce je sepsána přehledně a je logicky členěna. 

V práci jsem ale bohužel našel několik překlepů a hlavně řadu formulací, které 

by v odborném textu měly být zapsány lépe, často s větší přesností. Například věta 

začínající „Pracovné roztoky…“ na straně 17 (kapitola 3.1). Řada níže uvedených 

dotazů s tím jistě souvisí. 

  

K práci mám následující dotazy nebo připomínky: 

1. Seznam zkratek: nebývá zvykem označovat teplotu velké T místo malé t = čas? 

2. V kapitole 2.4 na straně 15 mluvíte o stanovení bizmutu s detekcí AFS (citace 27). 

Skutečně byla koncentrace bizmutu v reálném vzorku 250 ppm? 

3. Str. 18: Spojovací hadičky Tygon nejsou vyrobeny z PTFE. 

4. Str. 20: Proč máte na obr. 3.1 označený přívod zředěné kyseliny chlorovodíkové 

jako přívod oxidačního činidla? 

5. Str. 25: Byla závislost na obr. 4.2 získána vyhodnocením výšek píků nebo ploch 

píků? 

6. Str. 26: Nemohu zcela souhlasit s popisem průběhu závislosti na obr. 4.5. Podle 

mě neodpovídá průběh závislosti uvedenému popisu. 

7. Str. 28: Na obr. 4.6 máte uvedeny dvě kalibrační závislosti. Jednu získanou 

odečtem výšek píků a druhou odečtem ploch píků. Jak to, že obě závislosti mají 

stejné jednotky na ose y? 

8. Str. 29: Není mně zcela jasný důvod konečného použití zředěné kyseliny 

chlorovodíkové v poměru 1:1 (4,5 mol.l-1), když z uvedeného obr. 4.7 vyplývá, že 

použití vyšší koncentrace kyseliny chlorovodíkové snižuje citlivost stanovení. 



9. Str. 30: U obr. 4.8 máte v popisku chybně uvedenou kyselinu chlorovodíkovou 

místo kyseliny dusičné. 

10. Str. 37: obr. 4.14 a obr. 4.15. Jak si vysvětlujete výrazný rozdíl v interferenčním 

vlivu vápenatých a sodných kationtů získaný při vyhodnocení z výšek píků a 

z ploch píků? 

  

Bakalářská práce splňuje všechny požadavky a doporučuji ji proto k dalšímu 

řízení. 

 

Práci doporučuji hodnotit známkou „výborně - velmi dobře“. 
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