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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností)

1. Rozsah BP a její č|enění

x A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí

B - nevyrovnané, č|enění není logické n. rozsahjednotlivych částí nekoresponduje sjejich významem

C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje

N - nedostatečné

2. odborná správnost

x A - výborná, bezzávažnějších připomínek

B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnýrni závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chernických
názvech, nedokonalý popis metod nebo qýsledků)

C - uspokojivá' s četnějšími drobnými závadami

N - nevyhovující, s hrubými chybami

3. Uvedení použifých literárních a j. zdrojů

x A - bez připomínek, všechn y 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. převaŽLrjí ''nestandardní,, odkazy na učebnice' přednašky, webové stránky,
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj pŤevzaých dat

N - nevyhovující, velmi má|o citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatych
dat' popř. opsání velkých částí textu)

4. Jazyk práce

X A - výborný' práce je napsána čtivě a srozumitelně , bez závažnějších gramatických n. pravopisných c|ryb

B - ve|mi dobrý, ojedině|é sty|istické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby

C - upokojivý, četnější sIohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojedině|e se vyskytují
obtíŽně srozumiteIné n. nejednoznačné formulace

N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami

5. Formální a grafická úroveň práce

x 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
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C. Celkovy návrh
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oponentský posudek

na bakalářskou práci Jany Pavlatové: ,,VIiv diastereoizomerie ABMDTPA při
jejím nepřímém spektrofotometrickém stanovení..

V bakalařské práci se autorka věnuje schopnosti nově syntetizovaného
bifunkčního chelátoru 3-(4-aminobenzyl)-5-methyl-diethylen-triaminpentaoctové pevně
komplexovat trojmocné ionty yttria a india. Konkrétně studuje komplexační schopnosti
dvou stereoizomerů toho chelátoru.

Teoretická část práce pečlivě shmuje zák|adní poznatky o radiofarmakách
obsahujících izotopy yttria a india a chelálorech používaných ve farmacii. V první části
výsledkové části se pak autorka zaměŤi|a na ověření experimentálních podmínek pro

spektrofotometrické stanovení yttritých a inditých kationtů reakcí s methylthymolovou
modří a Arsenazo III. Ve druhé části pak sledovala vlastní komplexační schopnosti
obou stereoizomeru výše uvedeného bifunkčního chelátoru.

Bakalářská práceje logicky členěna, pečlivě sepsána, graficky dobře provedena
a je doplněna řadou grafických závislostí a spekter. V práci jsem nenašel prakticky
žádné překlepy'

K práci mámpouzejeden dotaz, nrámět do diskuse:

Pro spektrofotometrické stanovení }'ttritých kationtů pomocí methylthymolové
modři i Arsenaso III používáte prostředí acetátového pufru o různém pH. Stanovení
inditých kationtů pak provádíte v prostředí redestilované vody (pH bylo upraveno
roztokem NaoH). Proč jste i v tomto případě nepouŽila pufrované prostředí?
Proměřovala jste vliv pH na toto stanovení?

Při porovnání s teoretickou ěástí' kde je pro stanovení In3* doporučeno pH 3,4
(předpokládám, že je to překlep a správně má byi 6,4),je stanovení prováděno při
vlnové délce 600 nm. Vám v případě stanovení In3* vyšla optimální vlnová délka 560
nm. V ostatních případech stanovení (kdy bylo použito pufrované prostředí) se vámi
zjištěné vlnové délky shodují s údaji uvedenými v teoretické části.

NemůŽe tento fakt souviset s tím, Že po přidání standardu india dojde zároveň ke
změně pH roztoku (které v daném případě není pufrováno) a dojde tak k posunu Ve
spektrech? Roztoky india, jak píšete v experimentální části, byly připraveny ze
standardů Astasol. Tyto standardy jsou primárně určeny pro metody atomové
spektrometrie a jsou často stabilizovány přídavkem silné minerální kvselinv.



Bakalářská práce jednoznačně splňuje všechny požadavky a doporučuji ii proto

k dalšímu Íizeni.

Navrhuii klasifikovat danou práci znánkou ,,výborně...


