
Posudek oponenta diplomové práce 
 
Jméno a příjmení uchazečky: Bc. Jana Ječmínková  
 
Název práce: Voltametrické stanovení chloramfenikolu a ofloxacinu na borem 

dopované diamantové filmové elektrodě 
 (Voltammetric Determination of Chloramphenicol and Ofloxacin at Boron Doped 

Diamond Film Electrodes) 
 
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 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

X C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 
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Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

Předkládaná diplomová práce je psána srozumitelnou a čtivou formou. Chyby v textu jsou spíše 
ojedinělé a mají charakter překlepů (např. str. 25 –  použití symbolu I1/2; str. 27 obr. 2.4 – 
koncentrace 1.10–5 mol l–1). Výhrady bych měl k anglické formě abstraktu, kde jsou jisté rezervy 
pro jeho jazykové zkvalitnění; stejně tak v anglickém názvu práce je slovo „elektrodě“ překládáno 
jako „electrodes“, tedy „elektrodách“. Z odborného hlediska se v práci vyskytují pouze výjimečně 
faktické nesrovnalosti (např. na str. 12 formulace „CAP byl stanoven metodou plynové 
chromatografie na reverzní fázi s mobilní fází methanol/acetonitril s hmotnostní detekcí.“, kde byla 
jistě míněna chromatografie kapalinová; nebo na str. 10 obr. 1.1, na kterém je chybně zobrazena 
nitroskupina na chloramfenikolu). Cíl práce (kap. 1.1) by mohl být obsáhlejší, se zahrnutím všech 
skutečně použitých technik, zároveň by v něm měla být, stejně jako v abstraktu práce, odlišena 
problematika řešená v předešlé bakalářské práci a na ní navazující práci diplomové. 

Za jediný vážnější nedostatek práce považuji celkovou grafickou úpravu, které mohla být při 
sepisování práce věnována větší pozornost. Např. kapitola 3.4 zcela v práci chybí, resp. toto číslo 
bylo v číslování přeskočeno. Také číslování kapitol až do páté úrovně vůbec nepůsobí přehledně. 
Na obr. 3.8 a 3.13 jistě program Origin umí zapsat „císlo merení“ jako „číslo měření“. Nebo na obr. 
3.17 a 3.18 chybí ve vloženém grafu vždy jeden bod. 

Výše uvedené skutečnosti však nijak významně nezhoršují celkovou vědeckou kvalitu a přínos 
předkládané diplomové práce.  
 
 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1. Na str. 10 a 17 je u vlastností chloramfenikolu a ofloxacinu uváděna informace, že obě látky 
jsou „těžce rozpustné“ ve vodě. Co si má čtenář pod tímto pojmem představit ve světle faktu, že 
oba zásobní roztoku byly v koncentraci 1.10–3 mol l–1 připraveny právě ve vodě? 

2. Na str. 31 a 36 jsou uváděny matematické vztahy popisující závislost potenciálu vlny/píku 
ofloxacinu na pH použitého prostředí. Je správně uváděna kladná hodnota korelačního 
koeficientu a záporná hodnota úseku na potenciálové ose? 

3. Na str. 33 a 38 jsou zmínky o opakovatelnosti stanovení ofloxacinu. Máte nějaké vysvětlení pro 
jev, kdy při vyšší koncentraci stanovované látky vykazují opakovaná stanovení vyšší hodnoty 
relativní směrodatné odchylky? Většinou tomu v podobných případech bývá právě naopak, což,
dle mého soudu, ukazuje i např. obr. 3.13. 

4. Na str. 36 v Tab. 3.3 je uvedená mez stanovitelnosti téměř o jeden koncentrační řád nižší než 
nejnižší měřená koncentrace ofloxacinu. Bránila nějaká skutečnost ověření stanovitelnosti 
ofloxacinu i v tomto nižším koncentračním řádu?  

5. Na str. 41 je popsán neúspěšný pokus o zvýšení citlivosti stanovení pomocí adsorpční 
rozpouštěcí voltametrie. Je v dostupné literatuře popsán úspěšný pokus o analyticky významné 
zvýšení citlivosti pomocí této techniky pro jinou organickou látku na stejném druhu pracovní 
elektrody?  

6. Na str. 53 v kap. 3.5.1 je popsáno úspěšné stanovení ofloxacinu po předchozí prekoncentraci 
pomocí extrakce na tuhou fázi. Proč byly koncentrace ofloxacinu voleny pro ověření stanovení 
tak vysoké, když výtěžek 98 % by jistě poskytnul možnost snížení meze stanovitelnosti o jeden 
až dva řády při extrakci ze stejného nebo většího objemu modelového vzorku? 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ  (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
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C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO / NE 
 
Navrhovaná celková klasifikace: výborně 
 
Datum vypracování posudku: 25. května 2011 
 
Jméno a příjmení, podpis oponenta: RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. 
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