
Posudek oponenta bakalářské práce

Jméno a příjmení uchazečky :  Lucie Maliňáková

Název práce: Stanovení disociačních konstant a limitních mobilit vybraných amfolytů

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

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

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. :
  
B. Obhajoba

Dotazy k obhajobě 

1. Na straně 12 je uvedeno, že hodnota disociační konstanty (případně její záporný dekadický 
logaritmus) je základní vlastností všech slabých kyselin a zásad. Dále zde uvádíte v rámci 
disociace pojmy neutrální a ionizovaná forma. Taková vyjádření nejsou správná.

2. Na straně 14 píšete o slabých kyselinách a bazích, které jsou schopny odštěpit jeden proton. Jak 
to myslíte? 

3. Na straně 21 uvádíte, že jste vytipovali sedm amfolytů, které se jevily jako vhodné pro nalezení 
nových oscilujících systémů. V čem tato “vhodnost” spočívá?

4.  Na straně 27 je uvedeno, že vzdálenost mezi vodivostními detektory byla změřena jako 1.459 
cm. Jakým způsobem jste ji změřili?

5. V rámci vyhodnocování experimentálních dat jste se potýkali s asymetrickými píky a HVL 
funkcí. Jaký tvar deformovaných píků můžete pozorovat, co tuto asymetrii způsobuje a proč 
asymetrické píky prokládáme HVL funkcí?

6. Na straně 33 uvádíte, že jste navrhla sady pufrů s dostačující pufrační kapacitou.  V jakém 
rozmezí se pufrační kapacita pohybovala?

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 výborný
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