
Posudek oponenta na bakalářskou práci z oboru Chernie v přírodních vědách

Voltametrické stanovení 5.nitrobenzimidazolu
Autorka BP: Dana Deýlová

PředloŽená bakalářská práce je věnována str'rdiu polarografického a

vo ltam etri ckélro stan ovení 5 -nitro b en zimidazo|u s cíl e m na|ézt optimální

podmínky ke stanovení tolroto analytu s co nejni žši mezi stanovitelnosti.

Bakalářská práce je zpracována velrni pečlivě' jasně a srozumitelně a obsahuje

všechny potřebné části. K jejímu obsahu mám následujíci dotazy, poznámky či

připomínky:

Str. 6.. Je známo něco o meclranismu, jímŽ 5-NBIA bráni korozi?
Str. 7: S dťrsledným porržívánírn slova pulsní by souhlasilo užití puls (místo
pulz)
Str. 1 l: Co mťrže být příčinou větších odchylek měření absorbance při vlnové
délce 234 tm neŽ při 3l0 nm?
Str. 12 aj . Zkratky pro lirnitní prorrd a půlvlnoý potenciál nejsou uvedeny
v seznamu zkratek.
Str. 13: Co zpťrsobqe maximum na křivce 1, obr. 3?
Tab' 3 atab.7: Hodnoty proudťr měly být zao|<rotrhleny alespoň na celé
lednotky nA.
Na obr. 7 a 11 clrybí dolní index lim u příslrršného proudu.
obr. l9 předcházi obr. |8. Též popis os není v poř.ádktr.
Které prostředí lze vyhodnotit jako optimální pro měření koncentračních
závislostí? (z 1rlediska opakovatelnosti' linearity, meze stanovitelnosti...)
Citace 13:jde o Kompendium...

V práci je několik překlepťr typu Hewlwtt, Trylobyte, klesaá, vyplívá,
které však nemají vliv na faktickou ťtroveň bakalářské práce.

Vzhledern k výše uvedeným skutečnostern plně doporučujipřUetí
bakalářské práce Dany Deýlové k oblra1obě'
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Posudek oponenta na dip|omovou práci
Yážená kolegr'rrě. r'ážeŇ kolego.
rta Katedře anah'tické clrenrie Přírodor,ědecké fakultr' UK .r' Praze byla k obhajobě podárra
dipIottlová práce:

Autor: ?.:l ,], 1 Ot '/.t. ť.,...''.1.

Názer,..".,!..ii,i,':.i.i.....t,,;j.'.
Studuni obor: .......... .Qti.l.i/.

Dor.oltÚenre si Vás požádat o lrypracováni recenzrrílro posudku. Pokud nernÍržete posrrdek
\\'pracovat běhent dní. r,rat'te obratelrr práci zpět na Katedru arralytické clretrlie.
Vypracor,atn a podepsarrý posrrdek dodejte. prosím. osobně. poštou. či faxerrr na
adresu: Katedra arralt.tické chenrie. Přírodovědecká fakulta UK. Hlar.ova 8. l28 4() Pralra 2. Fax
224913538 Případné dotaz1' na 8 22I95l236. E.rnail . analchen(Qnatur.cunl.cZ..

Děkrrjenre Vám za spolrrpráci

oznirčte lrř.íž|<em

rtlr'cň t|cťintrl iiní cí|Ú pritcc a |<r'a|ita.ic.iich spInění (jsou cílc práce
;asnč Íbrnrulor.ané a jsou dosaŽerlé l'ýsledkt r'r'tčetlýlrt cíltttlt
odool,ídaiici

Z;rracovírní úvot|u k ř.ešené prob|ematice (infonrračrri bolratost
ul,odtriclr kapitol. re lel'atrírost a ťtplnost citor,arré lite )

Konkl.étní otár,|<y a př.ipomínky k práci vypracujte' prosím' na zv|áštní nanír iako
př.í|ohu k tomuto dokumentu.

-.-, ) --> , L'-L /)
Posudek 1,1'pracot'al (jméno a podpis. daturn) ... ...:....l-..i .,,=.. ....l,..:,|''i...,....
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neihorši . ne

originalita prircc (přináší privodní r,ědecké l'ýsledky: rozšiřrue
součastrá řešerrí problérrru: je variantott zrrárrrýclt přístupir: opakrrje
znalna reselll
Př.ínrrs prircc pro :rnirl.t'tic|rou chemii (přináši zce|a not'ott rnetodikr.r:
rÝrazně vy lcpšuje dosar,adrrí ana|ytické posfup\' : .je Lrrčitou r'ariantort
pouŽír,attýclt analyticb'ch postLrpLi : r,\' rtžir,á startdardttích arralytických
rrretodik a posfi"rpti pro řešerti problérn[r z iinÝch oborů
Forma členění prácc (r,lrodnost člerrění rra kapitoly. r'yr,áželrost rozsahrt
jednotlir{ch kapitol. přirrrěřenost počtLr obrázkti a tabtrlek

Zpracor,1rní cxpcrimcntírlní čirsti przice (kr,alita a ťtplrtost popisrr
pouŽití' ch rrrateriálu a nretodik)
Zpracor':iní výslct|l<ů práce (zprrsob zpracor'árti
r.Ýsledku' jetich logické uspořádání a rl'světletti.

experimerrtálníclt
kvalita dokurrrentace

tltor'atrÝ clr zár,ěrtt

Jiuvk a str'|istic|<ir úror.cň
Formá|ní provcdcní pr1rce (tiskol,é ch}'b)'. ťortrra pror'ederrí obrazové a
tabulkor'é dokutnctltace . dodrŽor'árri konr'encí psarlí sr'trtbo|Lr .r'eličin.

Cellror'é zhodnoccní ;rrlrce, A-D (rrrělo br' akcetltor,at obecně přísnrp
str"rdeltta k řešerrí a zpracovátí zadané problenratik1')
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