Posudek oponenta bakalářské práce
Jméno a příjmení uchazečky :
Název práce:

Eliška Nováková

SNÍŽENÍ TRANSPORTNÍCH ZTRÁT TĚKAVÉ FORMY KADMIA
PŘI JEJÍM ELEKTROCHEMICKÉM GENEROVÁNÍ A NÁSLEDNÉM
IN-SITU ZÁCHYTU V ETAAS

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

Slovní komentář k bodu 5. :
o Ve vzorci pro výpočet absorbance na str. 11 chybí “=”. Správně by dle mého názoru měl tento
vzorec mít tuto podobu: A = − log

ϕ
= χ ⋅ N ⋅l .
ϕ0

o Tisková kvalita Obr. 2.1, Obr. 3.1 a Obr. 3.2, na který je na předchozí straně 17 uveden chybný
odkaz, není dle mého názoru úplně vyhovující.
o Proložení experimentálně zjištěných bodů křivkami v některých grafech (např. Obr. 4.3-4.5
a Obr. 4.7) neodpovídá zcela mým představám o tom, jak by se takové závislosti měly
prokládat.
o Nepřipadá mi vhodné, že Tab. 4.5 má nadpis na str. 29 a sama se nachází na str. 30.

Uvedené připomínky ani následující dotazy nemají za cíl snížit kvalitu obhajované práce v očích
komise, jejich účelem je zejména rada pro uchazečku, jak by se dala již takto velmi dobrá formální
úroveň práce do budoucna ještě zvýšit.
B. Obhajoba
Dotazy k obhajobě:

1. Jaké byly podle Vás hlavní zdroje obrovské variability Vašich výsledků při záchytu těkavé
formy Cd ve srovnání s velmi pěknou opakovatelností srovnávacího měření ETAAS
s přímým dávkováním?
2. Na str. 29 ve druhém odstavci tvrdíte, že „při použití daného nového typu miniaturizovaného
separátoru fází dojde pravděpodobně k téměř maximálnímu uvolnění shluků nanočástic
kadmia do plynné fáze i bez přispění povrchově aktivní látky.“ Jak je pak podle Vás možné,
že na optimalizační závislosti na Obr. 4.7 signál s přídavkem tenzidu vzroste o více než
polovinu? Naznačte, prosím, v čem se lišil tento nový separátor fází od separátoru fází, který
používala ve své diplomové práci kolegyně Pavla Růžková.
3. Jak si vysvětlujete podobně rozporuplné výsledky při zkoumání vlivu vnitřního průměru
transportní kapiláry, kdy Vám opět mírně poklesl signál z výšky píku avšak výrazně stoupla
odezva při vyhodnocování z plochy píku?

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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