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II. Posudek oponenta 

 

Lenka Slavětinská předložila k obhajobě diplomovou práci s výše uvedeným názvem. Práce má 68 stran a je 

člěněna dle obvyklých zvyklostí. Studentka se zaměřila na přípravu a testování 3 sérií kationických tenzidů. 

DP obsahuje velké množství překlepů, nepřesností a drobných chyb jak mluvnického, tak teoretického 

charakteru. V posudku je kladen důraz pouze na podstatnější nedostatky. K práci mám níže uvedené 

připomínky a otázky: 

1. V seznamu zkratek nejsou uvedeny všechny zkratky uvedené v textu (např. str. 14 MK ad.) 

2. Lze termín "kritický pakovací parametr" přeložit z angličtiny jiným (lepším) způsobem (str. 19)? 

3. V teoretické části jsou uvedeny různé modely micelární katalýzy, nešlo by tyto modely znázornit graficky i 

pro nezasvěceného čtenáře (str. 20)? 

4. V textu se vyskytuje řada nestandardních výrazů - např. inkludovat substráty (str. 23), vakuově 

oddestilováno (str. 27) ad. 

5. Chemická individua nenazýváme látkami, nýbrž sloučeninami (str. 24 ad.). 

6. Experimentální část jsem našel pouze jednu, ačkoli je na str. 24 uvedeno, že je v DP první, druhá i třetí? 

7. U použitého softwarového vybavení je nutné uvádět verzi programu - př. Mestrec (str. 25) ad. 

8. Všechny připravené sloučeniny by měly být označeny arabskou číslicí pro přehlednost uvedených dat. 

9. Zápis 13C NMR spekter je běžně uváděn zaokrouhlený na desetiny nebo max. setiny, zaokrouhlení na 

tisíciny je zbytečné (str. 27 ad.). 

10. Pokud uvádíte hustotu zkr. d (density) a ne řeckým písmenem (ρ), měla by být v seznamu zkr. (str. 27). 

11. Jak se správně názvoslovně nazývají vámi používané alkylační činidla (str. 27 ad.)? 

12. Jakým způsobem jste měřila teplotu tání sloučeniny v kapitole 4.3.1 (str. 34)? 

13. Jakou značkou se označuje základ přirozeného logaritmu (str. 52)? 

14. Mohly byste uvést strukturu a IUPAC název p-nitrofenylkaprátu (str. 53 ad.)? 

15. V kap. 4.6.4 (str. 53) je velmi chaoticky popsán převod dat, mohly byste data graficky znázornit? 

16. Mohla byste blíže vysvětlit poslední větu o vzniku sraženiny za přítomnosti tenzidů na str. 56? 

17. V první větě na str. 62 chybí sloveso a věta nedává smysl, uveďte správné znění. 

18. Citace literatury nemají jednotný formát. 

Ačkoli DP obsahuje řadu chyb a nepřesností, které jsou běžné u začínajících autorů, nesnižuje to její kvalitu. 

Autorka vykonala velké množství experimentální práce. Práci doporučuji k obhajobě. 
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