
Posudek oponenta diplomové práce 
 
Jméno a příjmení uchazeče/ky :  Bc. Soňa Pecháčková 
 
Název práce: Lipidová pojiva v malířských dílech: možnosti identifikace vysychavých olejů                   
pomocí kapalinové chromatografie 
 
 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah DP a její členění 

A A - přiměřené, odpovídají charakteru DP 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 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 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 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 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. : 
 
 
 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1) K charakterizaci olejů v práci využíváte také kyselinu myristovou, která však podle 
chromatogramů na obr. 14 (str. 53) vykazuje problémy s překryvem signálu s kyselinou 
linolenovou. Nedala by se pro charakteristiky olejů lépe využít kyselina linolová, jejíž pík 
je u všech studovaných olejů jasně patrný? 

2) Součástí vytyčeného cíle diplomové práce je i příprava modelových vzorků vysychavých 
olejů a jelich podrobení umělé degradaci, což vzhledem k vývoji práce bohužel nebylo 
možné provést. Zajímalo by mě tedy, jakým způsobem se dá stárnutí olejů (pojiv) navodit 
uměle? 

3) V diskuzi uvádíte, že výsledky v rámci jednoho stanovení (jedné hydrolýzy olejů) 
vykazovaly vysokou reprodukovatelnost, avšak mezi jednotlivými stanoveními olejů jsou 
již zřetelné rozdíly. Podle tabulky 9 (str.55) naměřené hodnoty u většiny charakteristik 
(poměrů jednotlivých MK) z 1. až 4. hydrolýzy mají spíše vzrůstající trend v čase. 
Jednotlivé hydrolýzy byly prováděny zhruba v měsíčních odstupech v celkovém časovém 
období půl roku. Nemůže tedy tato časová prodleva mezi jednotlivými stanoveními být 
jednou z příčin rozdílů v naměřených hodnotách podílů MK právě díky vlivu částečné 
polymerace oleje, kdy dochází k nárůstu obsahu nasycených MK ve vzorcích? Za jakých 
podmínek byly vzorky mezi jednotlivymi stanoveními skladovány? 

 
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 
 
Datum vypracování posudku: 22.5. 2012 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): Mgr. Božena Kubíčková 
 


