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Posudek oponenta na diplomovou práci
Yážená kolegyně. vážený kolego,
na Katedře analvtické clremie Přírodovědecké fakul5' UK v Praze byla k obhajobě podána
diplomová práce: /.

Dovolujeme si Vás požádat o \rypÍacování recenzního posudku. Pokud nemůžete posudek
\rypIacoYat během dní' vrat'te obratem ptáci zpět na Katedru analytické chemie.
Vypracovaný a podepsaný posudek dodejte' prosím, osobně, poštou, či faxem na
adresu: Katedra analytické clremie, Přírodovědecká fakulta UK, Hlavova 8, 128 40 Praha 2, Fax:
224913538" Případné dotazy na8 221951236' E-mail: analchem@,natur.cuni.cz..

Děkujeme Yám za spolrrpráci

Zprircování výsledků práce (zpťrsob zpracování experirnentálních
wsledkfl' jejich logické uspořádání a r'ysr,ětlení. kr'alita dokumerrtace

tovanÝch závěru

I(onlu.étní otaz|<y a připomínlry
př.ítohu k tomuto dokumentu.

k práci vypracujte, prosím, na zvláštní papír jako
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označte kříŽkem

roveň deťinovríní cÍlů práce a kvalita jejich splnění (sou cíle práce
jasrrě formrrlované a jsou dosažené r1ísledkY r'ytčeným cílůrn
odpor.ída jící;
ori gin zr|ittt práce (přrnaŠr

sorrčasrrá řešerrí problérrru.
pťrvodni vědecké výsledkv : rozšiřrr.1e

1e variantott znánrých přístupú. opakrr3e
znalna resenl
Př"ínos práce pro analytickou chemii @řináší zcela novou metodiku.

ýrazně r,rylepšuje dosavadní analytické postupY' je určitou variantorr
p oužívaný ch analytický ch p ostupťr' vy užív á standardních analytických
metodik a

Form:r členění práce (r'hodnost členění na kapitoly' rryváženost rozsahu
notli\^Ích kapitol' přiměřenost počtrr obrázků a tabulek

Zpracování úvodu k ř"ešené problematice (informační bohatost
úvodních kapitol. relevantnost a fu:lnost citované lite
Zpracovitní experimentální části práce (k.r,alita a úplnost popisu

žiŇch materiálu a metodik

k a stvlistická úror'eň
Formální pror'edení práce (tiskové chyby, forma provedení obrazové a
tabulkové dokurnerrtace' dodrŽování konvencí psaní symbolil veličin,

Ce|kové zhodnocení práce, A-D (mělo by akcentovat obecně přístup
strrdenta k řešení a zpracování zadané problemati
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Posudek oponenta na bakalářskou práct z oboru Chemie v přírodních vědách

Voltametrické stanovení oxyfluorfenu na stříbrné tuhé amalgamové
elektrodě

Autor BP: Vít NovotnÝ

Předložená bakalařská prácej e věnována studiu voltametrického

stanovení herbicidu oxyfluorfenu na novém typu elektrody - stříbrné tuhé

amalgamové elektrodě - s cílem nalezeti optimálních podmínek ke stanovení

studovaného analytu S co nejnižší mezi stanovitelnosti. Bakalářskápráce je

zpracovátta pečlivě, jasně a srozumitelně a obsahuje všechny předepsané části

v potřebné formě. K jejímu obsahu mám následující ďotazy, poznámky či

připomínky.

Str. 3: Uveden oxyflorfen namísto oxyfluorfenu'
Str. 6: Jedná se o adsorbent či absorbent?
Str' 7 aj.. Proč bylo k označení litru použito velké L?
Str. 8: Dle mého názorlje v celém objemu skleněné trubičky již jen amalgám a
nikoliv jen na powchu, jak bv mohlo r,yplývat ztextu,
Str. 10: Jaká asi byla opakovatelnost měření s m-AgSAE?
Nebylo možno měřit např. v 90oÁ methanolu již od koncentrace 1.l0-a mol.l-1
OF?
Tab. 2. Mělo byt uvedeno, pro jakou koncentraci platí naměřené hodnoty.
obr. 9. osa x má začínat v počátku,Ize taklépe vtzuálně posoudit úsek.
Str. l8.. tla označuje zŤejmě not applied, ovšek z\<ratkanení vysvětlena.
Str' 18: Mez stanovitelnosti měla být zaobouhlena na 7 'l . .,.
Str. 20: Vysvětleni zkatky RP-I{PLC není úplné.
Str' 21" V jakém jazyce byla citace č. 5?
Str" 21: Citace autorů jsou uvedeny nejednotně.

V práci je několik překlepů typu oxzfluorfen, potlŽíta..., které však nemají
vliv na faktickou úroveň bakalářské práce.

Vzhledem k ýše uvedeným skutečnostem plně doporučuji přr.]etí
bakalářské práce Víta Novotného k obhajobě.
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