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Hodnocení jednotlivých aspektů práce (ve standardní stupnici 1 až 4)

1. Samostatnost uchazeče/ky
Ve fázi zpřesňování tématu práce

1

Během zpracování zadaného tématu

1

Při sepisování práce

2

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce
1
3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky
1
Případný slovní komentář k bodům 1. až 3. :
Bakalářská práce Tomáše Vacka významně přispívá k rozšíření poznatků o elektrochemickém
generování těkavého hydridu antimonu, konkrétně v oblasti interferenčních vlivů při stanovení.
Bakalářská práce je zaměřena na studium vlivu rozdílných skupin vybraných interferujících látek.
Předkládaná bakalářská práce tematicky navazuje na bakalářskou práci slečny Suché a uzavírá
studium možností elektrochemického generování antimonu pomocí nově zkonstruovaných
elektrolytických cel.
Pan Tomáš Vacek začal pracovat na zadaném tématu bakalářské práce od počátku roku 2010,
kdy postupně navázal na výsledky slečny Suché. V počátcích práce se pan Vacek rychle zorientoval
v dané problematice, naučil se samostatně pracovat s atomovým absorpčním spektrometrem a
zvládl práci s ovládacím softwarem přístroje. V průběhu práce bylo nutné opakovaně přestavovat
experimentální aparaturu dle vytyčených cílů práce i aktuální situace, což vyžadovalo od pana
Vacka značnou samostatnost, pečlivost a schopnost řešit různé komplikace s celou prací spojených.
Velmi kladně hodnotím zájem pana Vacka o danou problematiku, který se projevil především
v diskuzích nad dosaženými výsledky a při plánování dalších experimentů.
Celkově na mě bakalářská práce působí zdařile a vzhledem k tomu, že splňuje všechny
formální požadavky kladené na bakalářské práce studijního programu Klinická a toxikologická
analýza, doporučuji ji k dalšímu řízení.

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: výborně
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