Posudek oponenta na bakalářskou práci
Yážená kolegyně' vážený kolego,

na Katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty

UK v Praze
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obhajobě podána

bakalářská oráce:

4P}(..Č/
Dovolujeme si Vás požádat o vypracování recenzního posudku.
Děkuj eme Y ám za spolupráci

označte křížkem

neihorší{ neileoší

D
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B

Ttioveň definování cílůpráce a lrvalita jejich splnění (sou cíle práce
jasně formulované a jsou dosaženévýsledky vytčeným cílům

A

X

odpovídaiící.)

originalita práce (přináší původnívědecké výsledky; rozšiřuje

současná řeš ení probl ému; j e variantou známý ch přístupů; opakuj e
známá řešení)
Přínos práce pro analytickou chemii (přináší zcela novou metodiku;
ýtazně vylepšuje dosavadní analýické postupy; je určitou variantou
pouŽívaných analytických postupů; vy užívá standardních analytických
metodik a oostuoů oro řešení problémů z iinÝch oborů)
Forma členěnípráce (vhodnost členěnína kapitoly, vyváŽenost rozsahu
iednotliyých kapitol, přiměřenost počtu obrázků a tabulek)
Zpracování úvodu k řešené protrlematice (informaění bohatost
úvodníchkapitol, relevantnost a úplnost citované literatury)
Zpracování experimentální části práce (kvalita a úplnost popisu
použitých materiálů a metodik)
Zpracování výsledků práce (způsob zpracováni experimentálních
ýsledků, jejich logické uspořádání a vysvětlení, kvalita dokumentace
DresentovanÝch závěrů)

X
X

X
X
,x

Y

Jarvka stvlisticlrá úroveň práce
Formální provedení práce (tiskové chyby, forma provedení obrazové a
tabulkové dokumentace, dodržování konvencí psaní symbolů veličin,
iednotek atp.)

Celkové zhodnocení práce, A-D (mělo by akcentovat obecně přístup
studenta k řešení a zpracování zadané problematiky)

Konkrétníotáz}ry a připomínlqy k práci vypracujte, prosím, na zvláštní papír.
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Posudek vypracoval (méno a podpis, datum)

.X

oponentský posudek bakalářské práce studijního oboru cHPV
Lenka Němcová
Stanovení S.amino.6.nitrochinolinu pomocí HPLc s e|ektrochemickou detekcí
Předkládaná bakalářská práce je věnována aktuá|ní prob|ematice vyuŽití uhlíkouých
pastorných elektrod ke stanovení elektrochemicky oxidovatelných organických látek
v průtokovém uspořádání. Cí|em práce bylo na|ezení optimá|ních podmínek pro
HPLc stanovení S-amino-6-nitrochino|inu s e|ektrochemickou detekcí na uh|íkové
pastové elektrodě. Po úvodním přehledu uýskytu a účinkustudované látky a metod
jejího stanoveníje podána i stručná charakteristika uhlíkouých pastouých elektrod'
Na zák|adě proměření hydrodynamických voltamogramů studované látky byly
doporučeny optimální podmínky pro její HPLC-ED stanovení s vyuŽitím uh|íkové
pastové elektrody a srovnáno vyhodnocování výšky a plochy píků.DosaŽená mez
detekce kolem 2.10-, mol/|je srovnate|ná s UV detekcí a postačujícípro řadu
environmentá|ních a biologických apIikací.
Podle názoru oponenta autorka prokáza|a schopnost samostatně řešit zadané dí|čí
úkoly a předk|ádaná práce splňuje poŽadavky kladené na bakalářskou práci tohoto
typu.

K práci mám nás|edující připomínky a dotazy:
1. V práci by mě|o být exp|icitně uvedeno o jaký studijní obor se jedná
2. Studovaná látka není uhlovodík, a|e heterocyk|ická s|oučenina, proto by by|o
vhodnějšídiskutovat vlastností a stanovení heterocyklických s|oučenin neŽ|i
PAH. Ze stejného důvodu nejsou vhodné zkratky h-APAH a h-NPAH
3. str.14 - bylo by vhodné dop|nit typ pouŽité e|ektrody
4. str. 23, obr'3.4 _ čím|ze vysvět|it pokles vyšky píku při potenciálu nad +1,2

5.
6.

v?

Str. 33 - by|o by vhodné srovnat LoD vypočtenou z výšky píku (3S/N) a
z plochy píku pomocí programu Adstat
V seznamu |iteratury je pár drobných přek|epů (!oniová, polycyk|ické). U skript
a monografií se ročníkvydánízpravidla nedává do závorky.

Výše uvedené připomínky nijak nesniŽují hodnotu před|oŽené práce, která je
uŽitečným příspěvkem ke studované prob|ematice. Pod|e názoru oponenta autorka
prokázala schopnost samostatně řešit zadané dílčíúkoly a předkládaná práce
sp|ňuje poŽadavky kladené na bakalářskou práci tohoto typu' Proto ji plně doporučuji
k obhajobě

Prof. RNDR. J. Barek, CSc.
Katedra ana|ytické chemie PřF UK
Hlavova 2030
128 43 Praha2
Tel.02-2195 22 95
Fax.02-24913538
E-mail : Barek@natur.cuni.cz
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