
Posudek oponenta diplomové práce 
 
Jméno a příjmení uchazečky:   Aneta Pastrňáková 
Název práce: Optimalizace experimentálního uspořádání pro chemiluminiscenční 
stanovení kobaltnatých iontů 
 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah DP a její členění 

 A - přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické nebo rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

x 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 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. 
 
1. K bodu 1 – za hlavní nedostatek diplomové práce považuji, že se téměř výhradně zabývá 

optimalizací chemiluminiscenčního experimentu. To, co mi jako oponentovi chybí, jsou 
jednak informace o významu či smyslu studia kobaltnatých iontů chemiluminiscenční 
metodou, jednak řešení konkrétního analytického problému. Mimo nastavení 
a optimalizaci chemiluminiscenčních experimentálních aparatur jsou hlavními výsledky 
po optimalizaci měření chemiluminiscenční odezvy se šesti roztoky kobaltnatých iontů 
o různých koncentracích, v příslušných kalibračních grafech je nicméně uveden nižší 
počet experimentálních bodů. Rovněž je uvedeno srovnání katalytického působení dalších 
kovových iontů. 

2. K bodu 2 a 4 -  v části 2.2. Luminiscence je řada nepřesných informací a formulací, 
uvádím tři příklady: 

a. Fluorescence (stejně jako fosforescence) nevymizí ihned po ukončení budícího 
působení (na rozdíl od klasického nebo Ramanova rozptylu záření), ale se 
zpožděním. V případě fluorescence organických látek je tato doba v řádu jednotek 
až desítek nanosekund, u fosforescence jde o časové intervaly dosahující jednotek 
sekund až hodin. 

b. Luminiscence pevných anorganických látek souvisí buď s jejich pásovou 
strukturou, nebo s diskrétními energetickými hladinami příměsí. U iontů 
přechodných kovů lze pozorovat fluorescenci, související s přechody mezi 
d orbitaly.  

c. V úvodu části 2.2.1 Chemiluminiscence není logická návaznost první a druhé věty. 
Druhá věta by proto měla začínat „Chemiluminiscenční záření vzniká…“ a nikoliv 
„Tato reakce nastává…“ 

3. K bodu 3 – postrádal jsem konkrétnější citace v části 2.2.1. Chemiluminiscence u příkladů 
chemiluminiscenčních reakcí různých sloučenin – viz dotaz č. 1 dále. 

 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

 
1. Můžete blíže popsat sloučeniny křemíku, které vykazují chemiluminiscenci (str. 17) 

a stručně vysvětlit mechanizmus této chemiluminiscence? 
2. Můžete uvést některé aplikační možnosti chemiluminiscenčního stanovení kobaltnatých 

iontů? 

 
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: velmi dobře 
 
Datum vypracování posudku: 27.8.2020 
Jméno a příjmení, podpis oponenta : Doc. RNDr. Juraj Dian, CSc. 


