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Posudek oponenta rigorózní práce 

 

Předložená rigorózní práce se zabývá experimentálním stanovením disociačních konstant u 11-ti derivátů 

3-(fenylkarbamoyl)pyrazin-2-karboxylové kyseliny, a to pomocí potenciometrické a spektrofotometrické 

metody. V Teoretické části student výstižně popisuje tuberkulózu a možnosti její léčby. V Praktické části pak 

zmiňuje použité chemikálie, postupy měření a stručně i metodiku stanovení s odkazem na svoji diplomovou 

práci, kde jsou detailně rozebrány principy zmíněných stanovení. Následuje část Přehled výsledků a diskuze, 

kde autor prezentuje získaná data pomocí tabulek a grafů jednotlivě pro každou sloučeninu. Vyhodnocením 

dat pak uvádí příslušné disociační konstanty, jejichž hodnoty jsou stručně diskutovány vzhledem ke struktuře 

dané sloučeniny. Je škoda, že autor k této části nepřidal detailnější ucelenou diskuzi o získaných 

disociačních konstantách napříč studovanými sloučeninami.  Kapitola Závěr přehledně shrnuje získané 

disociační konstanty. Rigorózní práci zakončují kapitoly Použitá literatura a zdroje a Seznam tabulek, 

obrázků a grafů. Po formální stránce je práce na velice dobré úrovni, je členěna logicky, psána pečlivě, 

s minimem překlepů a chyb. Kontrola v systému Theses odhalila 8 podobných dokumentů, avšak s mírou 

podobnosti menší než 5%. 

 

Připomínky:  

1) Abstrakt by měl sloužit jako samostatná část. Pokud v něm použijete odkaz na literaturu, měla by tato citace 

být i součástí abstraktu. 

2) Informace získané z internetových zdrojů jako je Idnes a Wikipedie nejsou vhodné do odborného textu. 

3) Při citování internetových zdrojů je potřeba uvést také přesný datum stažení dané informace. 

4) Hodnoty vypočtených koncentrací v Tabulce 2 by měly být správně uvedeny na méně desetinných míst. 

5) U potenciometrické titrace by bylo podle mě vhodnější uvádět na ose x koncentraci NaOH než jeho objem.  

 

Dotazy: 

1) Na str. 17 uvádíte, že „… se osvědčila substituce na pyrazinovém jádře a na karboxamidové skupině“. Mohl 

byste nám velice stručně vysvětlit jaké obměny máte na mysli? 

2) Proč jste při spektrofotometrickém stanovení použil oproti Diplomové práci koncentraci vzorků 0,001 mol/l? 

3) Čím si vysvětlujete změny v absorpčních spektrech při měření v pufrech o různých pH? Pozoroval jste 

isosbestické body, které by naznačovaly, že dochází k přechodu jedné formy sloučeniny na druhou? Pro 

některé sloučeniny ukazujete dva grafy absorpční spekter (Obr. 9 a 12), z nichž to druhé má být „přiblížené“. 

Zdá se mi ale, že se jedná o rozdílné záznamy. Mohl byste mi to objasnit? 

4) Především u spektrofotometrické metody je často velký rozptyl získaných dílčích hodnot pKA. Podle čeho 

jste vybíral hodnoty, ze kterých jste následně dělal aritmetický průměr? 

5) Proč není potenciometrická metoda vhodná pro stanovení obou pKA pro sloučeniny se dvěma funkčními 

skupinami, jak uvádíte na str. 64? 

6) Mohl byste vysvětlit, proč se naměřené hodnoty liší od tabelovaných hodnot pKA jednotlivých stavebních 

prvků (např. pKA(kyselina pyrazin-2-karboxylová)=2,9, pKA(fenol)=9,95)? 

 

Závěrem bych chtěla shrnout, že práce podle mého názoru splňuje požadavky na rigorózní práce kladené, 

a proto práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Hradci Králové, dne 6.10.2019 Podpis oponenta rigorzní práce 



 


