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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Diplomová práce Evy Smolové se zabývá potenciometrickým a spektrofotometrickým 
stanovením disociační konstanty několika derivátů pyrazin-2-karboxylové kyseliny. 
Teoretická i praktická část je zpracována pěkně, přehledně a může být dobrým vodítkem pro 
další práce na podobnou tématiku. V části Výsledky jsou přehledně ilustrovány a vypočítány 
hodnoty disociačních konstant. Chybí mi pouze uvedení směrodatných odchylek při finálním 
vyjádření disociační konstanty. V kapitole Diskuze se porovnávají výsledky naměřené 
v praktické části s daty získanými v rámci jiné diplomové práce, přičemž některá získaná 
data se shodují, jiná jsou odlišná. 
 
Dotazy a připomínky: 
Jakým způsobem by se dala ověřit správnost Vámi získaných hodnot disociačních konstant 
jednotlivých molekul? 
 
Hodnota disociační konstanty 2,91 pro PYR je hodnota získaná z databáze SciFinder (citace 
28). Jaký je původ tohoto čísla v této databázi? Bylo by možno podobně získat i hodnoty pro 
další molekuly v sérii? 
 
Máte představu, k čemu by studované látky daly využít jako potenciální léčiva? Podle této 
informace může vyplynout, jakou formou bude žádoucí léčivo podávat a kde by mělo mít 
místo účinku. Podle Vámi vypočítaných hodnot disociačních konstant by se pak dalo určit, 
zda příslušná látka může být pro svou aplikaci využita. 
 
Podle jakého klíče byly látky ve studované sérii vybrány? 
 



Pokusila byste se zhodnotit vliv substituentů na Vámi stanovené hodnoty disociačních 
konstant? 
 
Na str. 72 je uvedeno, že „pro ověření disociační konstanty APYR by bylo vhodné změřit pK 
aminopyrazinu, případně pK aminoskupiny po esterifikaci karboxylové skupiny“. Očekáváte 
hodnotu totožnou jako u APYR? Mohla byste to lépe vysvětlit? 
 
Kromě molekuly APYR má bazickou skupinu i sloučenina MD18/III. Naměřená hodnota 
disociační konstanty se značně liší od výsledku získaného dříve. V práci je uvedeno, že 
mohlo dojít k překrývání disociace skupin (str. 71). Jakou očekáváte bazicitu (resp. 
disociační konstantu) této sekundární aminoskupiny? 
 
Co značí dolní index „r“ (např. na str. 22) a horní indexy T a M (str. 42)? 
 
Co je to „asymetrický potenciál“ (str. 27)? 
 
Na str. 29 popisujete různé metody vyhodnocení výsledků potenciometrického stanovení, pro 
vlastní experimentální práci jste použila vzorce 1.32 a 1.33. Podle čeho jste se rozhodla 
využít právě tuto metodu? Kterou z metod považujete za nejpřesnější? 
 
Na str. 26 uvádíte, že Eskl je elektromotorické napětí na pravé elektrodě a EAgCl na levé 
elektrodě. Je prostorové uspořádání experimentu pro měření důležité? 
 
Při přípravě vzorků (str. 38) uvádíte, že při doplňování vody po rysku v odměrné baňce „jste 
brali na vědomí, že laboratorní sklo je kalibrováno na 20 °C“. Jak jste toto prakticky 
prováděli? 
 
 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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