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Posudek oponenta bakalářské práce 
 

Jméno a příjmení uchazečky: Nela Kohoutová 
 
Název práce: Voltametrické chování a stanovení kyseliny indolmáselné a indoloctové 
 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah BP a její členění 

× A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. 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 
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Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

Předkládaná práce je vypracována velmi pečlivě, a to jak po stránce obsahové, tak i po stránce 

formální. Je psána velmi čtivě a jazykově správně. K práci bych měl pouze několik velmi drobných 

připomínek, které by autorce mohly pomoct v její budoucí práci: 

1. V práci se vyskytuje několik případů špatného užití větné čárky, překlepů (v seznamu citované 

literatury) či nekonzistencí (např. zápis jednotek X/Y vs. X·Y
–1

 či souběžné používání jednotek 

mol·dm
–3

 a M). 

2. V anglicky psaném textu je zvykem nahrazovat desetinnou čárku desetinnou tečkou. 

3. Tab. 4.1: Zde je interval spolehlivosti (L1,2) mylně zaměněn za mez opakovatelnosti. Intervalem 

spolehlivost je naopak hodnota „výška píku ± mez opakovatelnosti“. Pro relativní směrodatnou 

odchylku se v českém textu používá zkratka sr. 

 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. V celé práci jsou používány názvy kyselin indolmáselná a indoloctová, přestože v anglické 

části práce jsou názvy doplněny o určení polohy -3-. Existují jiné izomery těchto kyselin, se 

kterými by se kyseliny studované v bakalářské práci daly zaměnit, kdyby nebyly jednoznačně 

definovány polohou -3-? 

2. Str. 15: Uměla by autorka blíže popsat matematický proces (Gaussovu aproximaci), kterým 

dochází k dekonvoluci směsného signálu? 

3. Str. 16: Autorka uvádí, že na obr. 4.1 a 4.2 lze na všech voltamogramech pozorovat dva 

píky. Podle mě tomu tak není, nebo nejsou na obrázcích ukázány. Zajímal by mě ale autorčin 

názor, proč se tyto parazitní signály objevovaly na uhlíkové pastové elektrodě, ale na 

elektrodě ze skelného uhlíku nikoliv (což se v dalším textu ukázalo jako ne až tak pravdivé 

tvrzení; str. 22 a 23). 

4. Str. 21: Myslí si autorka, že hodnota pH změřená pH-metrem v oblasti jeho kyselé chyby je 

údajem, který je třeba u 0,05M kyseliny sírové uvádět? 

5. Str. 24: Mohla by, prosím, autorka popsat postup, jakým byla dekonvoluce metodicky 

prováděna (od analýzy jednotlivých složek směsi až po směs samotnou)? 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci: opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce. 

 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO  

 

Navrhovaná celková klasifikace: VÝBORNĚ 

 

Datum vypracování posudku: 30. května 2018 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta: doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. 


