
Posudek vedoucího bakalářské práce

Studentka Andrea BARTÁŠKOVÁ se v rešeršní práci, nazvané,,Elektroanalýza
s uhlíkovými pastovými elektrodami' Stav oboru v letech 20] ]-2014(5)", pokusila

vystihnout aktuální stav oboru, u něhož je tomu letos již třicet let' co se mu začala věnovat

elektroanalytická skupina na Univerzitě PaÍdubice a jenž se v jejich vědecko-výzkumných

aktivitách stal posléze dominantní a v popředí zájmu je dodnes.

Předloženou rešeršní práci lze charakterizovat jako text na vysoce specia|izované téma

a z tohoto pohledu bylo třeba k získávání podkladů a sestavení samotného textu přistupovat.

Jinými slovy _ v úvodní fazi práce byly nezbýné moje četné intervence, včetně uvedení

studentky do tématu jako takového. Vlastní pruběh práce pak spočíval v tom, že se pro každý
rok vyhledaly v internetové databázi ,,Web of Science" abstrahované příspěvky; šlo přibližně
o stovku prací (vše v angličtině a většinou s celou řadou specific!ých odborn;ých termínů), a
ztéto databaze byl vytříděn reprezentativní výběr příspěvků, charaktenzující klíčové oblasti

oboru. Takto zpracovaný materiál potom posloužil k sepsríní jednotliqých komentovaných

podkapitol a přehledně zhodnocen v Závétv.

Na tomto místě musím ještě dodat, že zvolené téma nebylo samoúčelné, ale sepsání této

práce přispělo k alďualizaci a potřebnému doplnění databaze naší elektroanalýické skupiny a

také ztohoto pohledu lze celou bakalářskou práci hodnotit jako velmi přínosnou.

Při hodnocení studentky a její ptáce rád konstatuji, že se svého úkolu zhostila se ctí a
svědomitě. Jeji zájem o zpracování zadané problematiky byl pro mne místy až překvapivý,

včetně vlastní iniciativy rozšířit původní zaďání o ýběr příspěvků z roku 2015, když se
vkžr;alo, Že bude muset opakovat celý ročník a obhajobu bakalařské práce odložit. Co se tyče
jednotliqých aspektů její práce, ty lze zhodnotit následovně: jak při vyhledávaní literárních
pramenů v internetové databázi' tak při zpracovrání vybraných textů osvědčila potřebný

přehled a cit pro vyběr důležidch informací. Prokánala potřebnou orientaci ve Vysoce

specializovaném vyjadřovríní, solidní zaklady odborné angliětiny, dobrou uroveň mateřštiny a

v neposlední řadě i spolehlivost během komunikaci se mnou, jakožto vedoucím práce. Také

díky těmto přednostem lze konečnou verzi textu bakalrířské práce považovat zazdařilou.

Na základě výše uvedeného, hodnotím bakalrířskou práci A. BaÍtáškové známkou:

výborně

a jelikož jako uchazečka o bakalářský titul splnila všechny zadané úkoly, její práci

doporučuji k obhajobě.

V Pardubicích, dne ......ď'ffi/ď ť.$ .....

Prof. Ing. van SVAI{CARA, Dr.


