
Posudek oponenta diplomové práce 
 

Jméno a příjmení uchazeče/ky:  Bc. Eva Jeníková 
 
Název práce: Analýza nanočásticových systémů atomovou spektrometrií 
 

 

 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah DP a její členění 

 A - přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické nebo rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 

názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

 A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 

nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 

dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 

4. Jazyk práce 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   

obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

 

Bod 1: Autorka ve své práci používá metodu atomové absorpční spektrometrie s plamenovou a 

elektrotermickou atomizací pro stanovení titanu a fosforu. V teoretické části se mimo jiné 

věnuje i praktickým aspektům zajištění přesnosti výsledků v metodě AAS tedy korekcí pozadí 

a kontrole interferencí a dále použitím modifikátorů v ET-AAS. Autorka se bohužel zmíněné 

klíčové tematice věnuje pouze velmi obecně a stručně bez ohledu na zkoumané analyty a 

použité podmínky měření. 

Dále v práci všeobecně postrádám diskuzi získaných závislostí a základních charakteristik 

metod. Např. v abstraktu autorka uvádí, že: „Současně byly porovnány charakteristiky 

stanovení obou analytů na dvou odlišných spektrometrech.“ Toto srovnání je náplní kapitoly 

4.2.4 resp. V ní uvedené tabulky 4.6 a obrázků 4.16 – 4.18 (str. 40 – 42). Čtenář si ovšem musí 

výsledky porovnat a zdůvodnit sám. 

Pozitivně hodnotím jasně stanovené a sledované cíle práce. 
 

Body 2 a 4: Po odborné stránce (terminologie, popis metod) se v práci nevyskytují závažné chyby 

vyjma občasných neobratných překladů z anglických zdrojů např. Brownianův pohyb (str. 19). 

Kvalitu práce ovšem snižují neobratné, nesprávné či nesrozumitelné formulace: 

Např. str. 13, kde má autorka uvedeno: „Přicházející záření je nejprve rozptýleno kombinací 

hranolů, a nakonec je určitý spektrální interval kolem analytické linie zachycen lineárním 

nábojem CCD detektoru.“ 
 

Bod 3: Práce je podložena 34 citacemi, což sice odpovídá rozsahu obhajované práce (< 50 stran 

včetně abstraktu, poděkování a literárních citací), ale většina citací je obecného rázu. 

Postrádám např. podklady zabývající se jinými metodami stanovení titanu a fosforu. 
 

Bod 5: Ve formální úpravě práce pozitivně hodnotím poměrně dobrou grafickou úpravu obrázků. 

Vytknout bych chtěla absenci konzistence napříč prací. Autorka používá dva různé způsoby 

formátování tabulek (např. Tab. 4.1 na str. 30 a tab. 4.2 na str. 31) a také dvě zkratky pro 

elektrotermickou atomizaci (ET-AAS a GF-AAS, str. 14). 

 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  



Dotazy k obhajobě  

1) Mám několik otázek souvisejících se zajištěním kvality analytických výsledků. Jaké 

spektrální a nespektrální interference by se mohly vyskytnout u Vámi stanovovaných 

prvků? Porovnejte, prosím, riziko interferencí ve Vámi použitých metodách atomizace. 

Dále z obr. 4.15 (str. 39) vyplývá, že jste ani při použití atomizační teploty 2550 °C 

nedosáhla úplné atomizace vzorku. K čištění kyvety používáte teplotu 2650 °C. Můžete 

zajistit, že vám nebude docházet ke kontaminaci mezi analýzami?  

2) Jaké jiné metody by mohly být vhodné pro stanovení Vámi požadovaných koncentrací 

fosforu ve Vašich vzorcích? 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   

 

Navrhovaná celková klasifikace: velmi dobře 

 

Datum vypracování posudku: 18.5.2018 

 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta: RNDr. Eliška Nováková, Ph.D 

 


