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Věc: Oponentský posudek bakalářské práce

Na základě žádosti jsem vypracoval oponentský posudek bakalářské práce
Márie Piatkovej: „Polymeric framework materials as a noble metal free hetero-
gneous catalyst“ (Polymerní síťované struktury jako heterogenní katalyzátory
neobsahující ušlechtilé kovy).

Uvedená práce se zabývá tzv. „one-pot-wet“ syntézou a fyzikálně-chemickou
charakterizací polymerních materiálů na bázi triazinů obsahujících nanočás-
tice mědi (CuNP@TzP). Bakalářská práce je napsaná v anglickém jazyce, v
rozsahu 34 stran. Je členěná do sedmi hlavních kapitol: Úvod, Katalýza, En-
zymová aktivita na báze peroxidáz, Syntéza, Experimentální část, Výsledky
a diskuse a nakonec Použité chemikálie a experimentální metody. Celá práce
je zakončena Závěrem a seznamem použité literatury s 39 citacemi.

Po formální stránce obsahuje bakalářská práce několik chyb, kterým by se
studentka v budoucnosti při psaní diplomové práce nebo odborných článků
měla vyvarovat. Například některé obrázky (grafy) by měly být zobrazeny



ve větším rozlišení (např. obr. 9 nebo 15b, nebo obr. 17) z důvodu lepší
čitelnosti. Dále strana 25 obsahuje jenom dva řádky, což bylo pravděpodobně
způsobeno nevhodným formátováním dokumentu. Na straně 28 chybí číslo
literární citace (objevuje se jenom chybná hláška správce referencí). V textu
chybí odkazy na obrázky 12 a 13, přičemž ty jsou podrobně diskutovány.
Na druhé straně musím ocenit svědomitou práci s literaturou v úvodních
kapitolách. Kromě toho, dle rozsahu a detailů uvedených v kapitole Výsledky
a Diskuse, mohu soudit, že adeptka také zvládla experimentální práci a
následné zpracování výsledků.

K práci mám následující připomínky/návrhy a doplňující otázky.

1. V textu bylo použito mnoho zkratek, a proto by stálo za zvážení vytvořit
jejich seznam. V Kapitole 7 uvádíte seznam použitých analytických
metod pro charakterizaci nově připravených triazinových materiálů.
Byla všechna měření prováděna Vámi na Karlově univerzitě, nebo jste
spolupracovala i s jinými vědeckými institucemi, kde jsou techniky
dostupné? Ve stejné kapitole neuvádíte čistotu použitých materiálů a
chemikálii.

2. Z obrázku 17a, na straně 28, je zřejmé, že stacionární kinetický model
Michaelis-Mentenové není úplně vhodný pro popis aktivity „flíčků“
CuNP@TzP podobné enzymům při oxidaci tetrametylbenzidinového
substrátu. Zkoušela jste proto měření opakovat nebo použít větší rozsah
koncentrací substrátu? Z jaké počáteční podmínky (týkající se rychlosti
reakce) se vychází při odvození rovnice Michaelis-Mentenové?

3. Na straně 22 a 23 diskutujete výsledky z elektronové paramagnetické
rezonance (EPR) a rentgenové fotoelektronové spektroskopie (XPS).
Uměla byste ve stručnosti popsat, čím se každá z těchto metod zabývá?

4. V tabulce 2, na straně 20, jsou uvedeny hmotnostní zlomky (v %)
C,N,H a Cu v nově syntetizovaném CuNP@TzP. Uvádíte, že tyto byly
stanoveny pomocí dvou analytických metod. Co je příčinou toho, že
jejich součet není 100 %?

5. V Kapitole 3.2, na straně 13, uvádíte, že peroxidázy jsou enzymy, které
katalyzují oxidaci peroxidu vodíku a alkylperoxidů. Na obrázku 4, na
straně 14, je ale schematicky znázorněna katalýza oxidace substrátu
(tetrametylbenzidinu) peroxidem vodíku. Co se tedy oxiduje a co redu-
kuje? Jaká termodynamická veličina nám dává informaci o tom, jestli
bude látka/sloučenina oxidační nebo redukční činidlo?
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Na závěr si dovoluji konstatovat, že studentka splnila cíle bakalářské práce (i
když tyto cíle by v úvodu mohly být formulovány jasněji) a doporučuji ji k
obhajobě. Vzhledem k uvedeným chybám a nepřesnostem v práci navrhuji
známku 2.

S pozdravem,

Dr. Ján Tarábek
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