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Jméno a příjmení uchazečky: Bc. Lucie Hnízdilová    
 
Název práce: Vliv úpravy povrchu borem dopovaných diamantových elektrod na elektro-

chemickou oxidaci fenolu a jeho derivátů 

 
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 

 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: 

 

•  Na několika místech práce je nevhodné dělení slov mezi řádky 

•  Autorka nepochopitelně dává výraz direct-current do uvozovek a do kurzivy. 

•  Při uvádění hodnot pH je třeba používat rovnítko, tedy pH = 2,00. 

•  Při psaní jednotek se nepoužívá násobícího znaménka, tedy nikoliv mol.l
−1

 ale správně mol l
−1

.  

•  Str. 10, pokud autorka uvádí „od 70. let“, je třeba uvést kterého století. 

•  Nikoliv „detekovat“, ale správně „detegovat“. 

•  Věty nesmí začínat zkratkou. 

•  Při uvádění teploty je mezi číslem a jednotkou mezera, tedy nikoliv 1000°C, ale 1000 °C. 

•  V chemickém textu se píše glukosa (nikoliv glukóza) a glukosaoxidasa (nikoliv glukózaoxidáza). 

•  Symbolem záporného dekadického logaritmu disociační konstanty je pKa a nikoliv pKa. 

•  Str. 21, autorka uvádí, že použila chemikálie v čistotě pro analýzu, což vzhledem k dále 

uvedeným obsahům látek není možné.  

• Str. 45, obr. 16a, v obrázku zřejmě chybí vyznačené body. 

• V seznamu literatury jsou místy nedostatky (například uvádění plných vs. zkrácených názvů 

časopisů, kapitalizace, psaní autorů velkými písmeny); článek [6] není psán anglicky,  

 

 

Komentář k výsledku kontroly práce systémem Turnitin: 

 

Ačkoliv výsledek kontroly textu předkládané diplomové práce podle systému Turnitin vykazuje 

celkovou podobnost 21 %, při detailním pohledu je patrné, že se jedná o shody u povinně 

předepsaných částí (název studijního programu, prohlášení o autorství) nebo částí normovaných 

(seznam literatury). Ostatní shody jsou naprosto nevýznamné (krátká slovní spojení). Posuzovaná 

práce tedy nevykazuje v žádné části rysy plagiátu. 



B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

•  Odkud autorka převzala hodnoty disociačních konstant studovaných látek a v jakém prostředí 

byly naměřeny? Ptám se v souvislosti s vlivem pH prostředí na elektrochemické chování 

autorskou studovaných látek. S tím spojená druhá otázka: bylo by možné pracovat i při pH 

vyšším než použitá hodnota 11,0? 

•  Proč autorka používá poměrně starý literární zdroj Hammettových konstant a ne nějakou 

novější literaturu (zejména výtečné dílo Exploring QSAR)? Je škoda, že autorka zpracovala 

problematiku korelací v rozsahu pouze jedné stránky (to považuji za velmi nedostatečné). Zná 

autorka i jiné přístupy v QSPR analýze? Bylo by například možné oddělit indukční a 

mesomerní efekty substituentů a studovat je zvlášť? 

• Autorka uvádí hodnoty naměřených potenciálů na jednotky mV a proudů rovněž na jednotky 

nA. Jaká byla opakovatelnost měření obou veličin? Jaký je běžný interval spolehlivosti měření 

pro obě veličiny? 

• Autorka uvádí, že vhodnou úpravou povrchu borem dopované diamantové elektrody by bylo 

možné posunout parametry pro elektrochemické stanovení fenolů. Nicméně v práci se vůbec 

nevěnuje jiným metodám pro stanovení těchto látek. Mohla by stručně shrnout ostatní přístupy 

ke stanovení fenolů a jejich výhody a nevýhody oproti elektrochemickým metodám.  

 

Stanovisko k opravě chyb v práci: opravný lístek/oprava v textu není podmínkou přijetí práce. 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ano   

Navrhovaná celková klasifikace: výborně 

 

 

 

Praha, 2. července 2021 doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. 

oponent 

 


