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Jméno a příjmení uchazeče/ky : Tereza Křížová 
 
Název práce: Komplexy zinečnatých iontů a flavonoidů 
 
 
 
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. :  
 
Předložená bakalářská práce se zabývá studiem elektrosprejových hmotnostních spekter komplexů 

 zinečnatých iontů s některými benzenovými deriváty a flavonoidy (vitamíny P). Téma práce je zajímavé a 
při řešení byla použita moderní instrumentální analytická metoda. Samotná interpretace dat je provedena 
pečlivě, ale práce postrádá dostatečné zhodnocení. Vzhledem k tomu, že předchozí studie ze stejné 
laboratoře popisovala chování komplexů s železnatými ionty, tak by bylo namístě alespoň krátké porovnání 
(Stejně tak není žádná zmínka o případném rozdílném chování komplexů obou kationtů s flavonoidy 
v roztoku). Úvodní část je velice slabá a seznam literatury je po faktické i formální stránce nevyhovující. 
Jako příklad uvádím jen několik konkrétních připomínek: 
  
-zcela chybí číslování fragmentačních schémat a strukturních vzorců 
-literatura je přebírána z webovských odkazů i v případech, kdy proto není důvod 
-seznam literatury je neúplný 
-úvodní popis jednotlivých flavonoidů obsahuje naprosto zbytečné informace, někdy navíc mylné. 

(Například tvrzení, že resorcinol je nerozpustný v chloroformu a sirovodíku by mělo být opraveno na v 
chloroformu a sirouhlíku, ale i tak by to pro práci v oblasti elektrosprejové hmotnostní spektrometrie 
byla celkem zbytečná informace. Stejně tak tvrzení, že pyrokatechol je používán k fotografickým 
účelům je zcela neaktuální. 

  
-úvodní popis hmotnostní spektrometrie a její instrumentace je na mnoha místech zastaralý a mnohdy se 

nevztahuje k instrumentaci, která byla použita. Neexistenci moderního učebního textu v českém jazyce 
nelze pochopitelně dávat za vinu autorce, ale přesto by měla být schopna zvážit, co bude v úvodní části 
uvádět a jaké zdroje citovat. 

 
-tvrzení „počet dopadajících iontů je přímo úměrný analogovému signálu [detektoru]“ je kauzálně špatně 
 

 Domnívám se proto, že do této bakalářské práce bylo ze strany autorky vloženo podstatně méně úsilí, 
než mělo být vloženo, a proto navrhuji klasifikovat stupněm dva. Dále navrhuji, aby komise trvala na 
doplnění opravného lístku se správně vypracovaným seznamem literatury.  
 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

Jaká je základní odlišnost mezi fragmentačním chováním komplexů flavonoidů s ionty Fe2+ a Zn2+ ?  
 
Můžete velmi stručně popsat obecný experiment na spektrometru v uspořádání ESI-MS/MS s analyzátorem 
typu trojitý kvadrupól? 

 
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: 2 
 
Datum vypracování posudku: 7.9.2010 
 
Jméno a příjmení, podpis oponenta : Michael Volný 


