
Posudek oponenta bakalářské práce 

 

Jméno a příjmení uchazečky:   Adéla Tomanová 

Název práce: Syntéza vícenásobně záporně nabitých kotev se sulfonátovými skupinami 
 

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 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

X C - uspokojivý, 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. 
Kandidátka vypracovala bakalářskou práci na atraktivní téma modifikace povrchů chromatografických sorbentů za 



účelem získání vyšších a exkluzivních separačních a stabilitních vlastností. Využívá k tomu metodu iontové modifikace 

jako alternativu poměrně náročné byť běžné kovalentní modifikace. Předmětem projektu byla syntéza záporně nabitých 

kotev k modifikaci stacionárních fází ve formě derivátů neopentylového skeletu s jednou reaktivní skupinou a 1-3 

zápornými náboji na sulfonátových skupinách. Autorka provedla na bakalářskou práci až neobvyklé množství 

experimentů. I přes řadu neúspěšných experimentů se jí podařilo připravit 14 nově popsaných látek, které jsou v práci 

plně charakterizovány. I to představuje a dokladuje její nadstandardní časové nasazení, píli a odhodlanost při řešení 

zadaného úkolu. Vadou na kráse je ovšem vlastní zpracování textu, které obnáší velké množství stylistických a 

slohových neobratností, které jsou mnohdy až na hraně nesrozumitelnosti obsahu. Další chyby jsou spíše formálního 

charakteru. Uvedu jen pár příkladů: 

- dvě zkratky pro tosyl 

- spíše než prosíťování se říká zesíťování 

- uvolňování léku v trávicí soustavě je terminologicky nesprávně- léčiv 

- formulace „zvýšená teplota k bodu varu rozpouštědla“ je originální formulace stejně tak jako část věty „tento povrch 

musí být připraven předem nebo je jeho zakoupení dražší“ 

-detekce manganistanem, je spíš laboratorní slang 

- popis mobilní fáze „hexan/ethylacetát 2/1 a ethylacetát“ toho mnoho neříká 

- v popisu přípravy siřičitanu tributylamonného musí čitatel vypátrat, co znamená v textu pojem „frakce“ 

-„vzorky pro NMR byly rozpuštěny v D2O s kapkou terc-butanolu“ je rovněž poněkud originální formulace 

- Tabulka 1 – z legendy je poněkud nepochopitelná, o eluci čeho se jedná? 

Nehledě na uvedené prohřešky či nedostatky, považuji bakalářskou práci z hlediska odvedené práce a výsledků za velmi 

kvalitní, naprosto splňující požadavky kladené na tento typ prací a dovoluji si zároveň konstatovat, že  

z experimentálního hlediska tyto požadavky rozhodně  převyšuje. Práci proto doporučuji k dalšímu řízení. 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1) Schema 5.- Jakým způsobem je zajištěna reaktivita pouze jedné OH skupiny 

s propargylbromidem? 

2) Str. 19, druhý odstavec, druhá věta „Tím jim byl udělen…„ mluvíte o vazbě záporně 

nabitých látek  a jako příklad uvádíte ionty toxických kovů, jak to bylo myšleno? 

3) Str. 28, první odstavec., reakce hydroxy-neopentantrisulfonové kyseliny 

s propargylbromidem. Píšete, že reakce neproběhla a vzniklý propargylalkohol se odpařil 

na RVO. Kde se tam vzal? 

4) Vaše práce směřuje k přípravě atraktivních stacionárních fází pro chromatografii. Pokud by 

se tyto látky používaly pro HPLC či UHPLC jsou potom kolony plněny pod dost 

vysokými tlaky. Předpokládáte, že finální sorbenty budou mít dostatečnou mechanickou 

pevnost, aby nedošlo k destrukci materiálu při plnění? 

 

 

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: 1-2 

 

Datum vypracování posudku: 23.5.2022 

 

 

 

          Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 


