
Posudek oponenta diplomové práce 
 

Jméno a příjmení uchazeče/ky: Anna Eremina 
 
Název práce: Studium povrchových úprav borem dopované diamantové elektrody pro 
voltametrii dopaminu a serotoninu  
 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah DP a její členění 

X 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 

X 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 

X 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 

X 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 

X 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. : 

 

Předložená diplomová práce představuje zajímavý příspěvek ke studiu elektrochemického chování 

neurotransmiterů na diamantových elektrodách. Práce je vhodně rozvržena, úvodní část vhodně 

teoreticky podkládá následující experimentální činnost, praktická část je přehledně popsána a 

získané výsledky komentovány. Po formální stránce je nutno zmínit relativně větší množství 

drobných překlepů v textu. Rovněž mi nepřipadá vhodné kombinovat uvedení plného názvu 

odkazovaných článků se zkratkou názvu časopisu – ušetřené místo je zanedbatelné a srozumitelnost 

přitom zbytečně klesá.  

 

 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

Sice jste uvedla způsob vyhodnocení voltametrických křivek (varianta uvedená na obr. 8A by 

nebyla příliš vhodná, ale to je předpokládám pouze chybné zobrazení), způsob zjištění šířky 

potenciálového okna je popsán pouze jako „průsečíky tečen v oblastí úniku potenciálového okna“. 

Jak se toto vyhodnocení provádí?  

V kapitole 2.3.1 se zmiňujete o nestabilitě roztoků studovaných látek. Testovala jste nějak, jestli 

vámi zvolené podmínky uchovávání zajišťují jejich dostatečnou stálost po dobu měření?  

V kapitole 3.2 konstatujete, že DA poskytuje malý katodický pík při reverzním skenu, zatímco 5-

HT nikoliv. Na obr. 11 i 12 je ovšem v některých případech pozorovatelný pík při -150 mV - 

nemůže patřit k hledané reakci?  

Na obr. 9 jsou v některých prostředích pozorovatelné píky s potenciálem cca +900 mV, označené 

za signály dalších elektroaktivních složek roztoku Neurobasal. V následující kapitole (např. obr. 

10) tyto signály pozorovatelné nejsou. Máte pro to nějaké vysvětlení?  

Zkoušela jste provádět kalibraci v prostředí roztoku Neurobasal?  

 

 

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: výborně 

 

Datum vypracování posudku: 2.7.2021 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta: Hana Dejmková 

 


