
Posudek oponenta bakalářské práce 
 

Jméno a příjmení uchazeče/ky :  Lidziya Semeniuk 
 
Název práce: Separace chirálních kapalných krystalů 
 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah BP a její členění 

× A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. 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 - uspkojivá, s ojedinělýmmi většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 



 

Rozsah a členění práce je  adekvátní bakalářské práci a odborná správnost je na 

odpovídající úrovni. Místy se objevují né zcela jasná vyjádření, ktará ale nikterak nezasahují do 

pochopení celkového textu. Některé citace jsou dle citačního formátu těžko dohledatelne například 

citace 20 a 37. Celkově hodnotím práci jako zdařilou.  

 

 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1, Při testování vlivu průtokové rychlosti na účinnosti kolony jste dosáhla nejvyšší účinnosti při 

nejnižší testované průtokové rychlosti, jak je patrné z obrázku 10. Proč jste nezkoušela nižší 

průtokové rychlosti, aby byla zachycena celá van Deemterova závislost?  

2, V tabulce 1 ukazujete enantioselektivitu studovaných analytů při různém poměru organické a 

vodné složky. Dle tabulky byly hodnoty selektivit velmi nízké a zaroveň tvrdíte, že i hodnoty 

rozlišení byly nízké. Mohla byste pro představu ukázat chromatogram například analytu 5HF, kde 

selektivita má hodnotu 1,032 a řící jaké je rozlišení? 

3, Na straně 32 popisujete a klasifikujete Vámi použitá rozpouštědla dle indexu polarity. Ihned 

poté následují tabulky s výsledky retenčních časů a rozlišení studovaných analytů pro různá 

rozpouštědla. Postrádám diskuzi získaných chromatografických dat v závislosti na zmíněném 

indexu polarity. Je ze získaných výsledků vidět nějaká korelace s indexem polarity testovaných 

rozpouštědel? 

4, Měla byste nějaké hypotézu, proč se enantiomery obsahujicí fluor na benzenovém jádře separují 

hůře než ty bez fluoru (jak je uvedeno v kapitole 3.4.1)?      

 

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: 27.8.2021 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta: RNDr. Petr Kozlík, Ph.D. 

 

 


