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

 

1. Rozsah DP a její členění 

X A - přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické nebo rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

X 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 

X 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 

X 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 

X 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. : 

 

K bodům 4 a 5: 

K formální stránce práce mohu vytknout jen chybějící vysvětlivku v Tab. 8 na str. 27. 

 

B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

• Z jakého důvodu byl vybrán jako součást mobilní fáze v reverzním módu právě octanový pufr 

s amoniakem jako proti-iontem? 

 

• Podle popisu přípravy pufrů v experimentální části byl pufr připravován dotitrováním roztoku octanu 

amonného kyselinou octovou na požadované pH a následně bylo vše ještě ředěno, aby byla dosažena 

požadovaná koncentrace octanu amonného v roztoku.  Mám pochybnosti o reprodukovatelnosti 

přípravy a skutečném pH připravovaných pufrů dále používaných pro přípravu mobilní fáze. Také 

považuji za zavádějící, když v práci označujete takto připravené pufry jako např. „20 mM octanový 

pufr“. Ráda bych se proto zeptala, zda ředění pufrů po titrování probíhalo nějak definovaně a vždy 

stejně a bylo-li kontrolováno pH pufru také po tomto kroku?  Máte představu o skutečné koncentraci 

octanových iontů ve Vámi připravovaných pufrech? 

 

• V systémech, kde nedochází k enantioseparaci všech analytů, bych uvítala retenční časy, retenční 

faktory nebo případně slovní poznámku o retenci i pro ty analyty, u nichž nebyla pozorována chirální 

separace (podobně jako v Tab. 8 na str. 27). Měly analyty, které se v příslušném systému chirálně 

neseparovaly obdobné retence s ostatními, chirálně separovanými, analyty? 

 

• Za jakým účelem byly tyto nové deriváty aminokyselin fenylalaninu a tyrosinu připraveny? Bylo by 

účelné zkusit je separovat také ve směsi? V případě, že ano, bylo by možné na základě Vaší práce 

navrhnout vhodný separační systém? 

 

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 
 

Navrhovaná celková klasifikace: 1 

 

Datum vypracování posudku: 20.5.2013 
 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta :  

       Martina Riesová 

 


