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1. Splnění zadání bakalářské práce A - výborně 
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Komentáře k bakalářské práci: 

   Bakalářská práce se zabývá průtočnými elektrochemickými senzory environmentálních 
polutantů na bázi elektrod modifikovaných nanomateriály. Teoretická část je přehledně 
zpracována bez výraznějších nedostatků a udává ucelený přehled o studované problematice, 
přičemž trošku mi chybí základní popis elektrochemických metod. 
V experimentální části byly odzkoušeny různé experimenty s grafen oxidem a je poznat, že bylo 
vykonáno dostatečné množství práce. Oceňuji, že experimenty jsou sepsány s logickou návazností, 
což přispívá k celkové srozumitelnosti bakalářské práce. Vytknul bych velmi stručný popis 
elektrochemických metod. Dále pak kap. Od 6.2 až po 6.2.3 mohla být spíše v metodice než ve 
výsledkové a diskusní části. Menší výtku bych měl i k označování jednotlivých vzorků, protože 
postupem času se přidávají další modifikace, které nejsou zmíněny ani v metodice, tak pak ani 
v seznamu zkratek, takže by bylo dobré je aspoň uvést do seznamu zkratek.          
Výsledková a diskusní část je přehledně formulována s časovou a logickou návazností jednotlivých 
experimentů. Oceňuji srovnání výsledků se zahraničími studiemi a celkové množství citované 
literatury, které dosáhlo počtu 40 citací.  
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.   

Otázky oponenta bakalářské práce: 

1. Jaký je předpoklad užití průtočných elektrochemických senzorů pro jiné prvky? 
2. V metodice uvádíte, že jste ještě připravil grafen oxid podle Hummerse, byla tato disperze 
použita?  
3. Pokud by pH roztoku bylo 12 nebo vyšší, jaký vliv by to mělo na analýzu?  
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