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Jméno a příjmení uchazeče/ky:   Bc Michaela Mináriková 
 
Název práce: Štúdia adsorpčných schopností diosmectitu a aktívneho uhlia u vybraných 
modelových zlúčenín, ktoré najčastejšie spôsobujú akútnu intoxikáciu v Českej republike 
 
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 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

x 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 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

x 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. 
 
 Práce se věnuje komplikované tématice propojující přístupy několika oborů: 

farmakologie, toxikologie a fyzikální chemie povrchových dějů. Práce je sepsána 
přehledně a přináší nové poznatky o mechanismu a účinnosti zachytávání potenciálních 
intoxikantů cestou povrchové adsorpce nebo interkalace na materiály typu diosmektitu a 
aktivního uhlí. Interdisciplinární charakter práce zřejmě způsobil, že v práci zůstaly 
následující drobné nepřesnosti: 

Str. 12: p0 má význam standardního tlaku, nikoliv tlaku nasycených par při měření 
Str. 36: Hodnoty ε jsou v Tab. 2 udávány s různou přesností (3 až 5 platných cifer). Je k tomu 

důvod ? Přesnost na 5 platných cifer se mi  zdá obtížně dosažitelná. 
Str. 47, Obr. 19: distribuce je protažena i do oblasti makropórů, – tato skutečnost by měla být 

uvedena v popisu obrázku s upozorněním, že daná technika může poskytnout jen velmi 
hrubou charakterizaci makropórů. 

Str 66, Obr 33: Graf nevyužívá racionálně celou plochu  
 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1. Autorka několikrát naznačuje přítomnost makropórů v diosmektitu. Tento typ pórů prakticky 
nelze charakterizovat metodou adsorpce plynů. Jaké metody by autorka navrhla pro dokázání 
přítomnosti těchto pórů v diosmektitu ? 

2. X-paprsková analýza naznačuje mírné zvýšení vzdálenosti lamelárních vrstev diosmektitu 
z 1,4 na 1,5 nm v důsledku možné interkalace prometazinu. Byl v této souvislosti proveden i 
slepý pokus, t.j. analýza diosmektitu po jeho zbotnání vodou a opětném vysušení ? 

3. Excistuje představa o makroskopické hustotě diosmektitu a aktivního uhlí (t.j. hustota hmoty 
tvořící skelet obou porézních materiálů). Pokud tyto hodnoty nejsou k dispozici, jakou 
metodou by se daly stanovit. Autorka totiž uvádí, že kapacity obou materiálů při záchytu 
intoxikantů z roztoku jsou při vyjádření v jednotkách mg/g podobné. Při vyjádření těchto 
kapacit v jednotkách mg/V(adsorbentu) by se možná ukázala jistá přednost diosmektitu, neboť 
se domnívám, že při léčbě otrav bude hrát roli nejen maximální hmotnost ale i maximální 
objem adsorpčního materiálů, který může být pacientovi aplikován.  

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ  podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  
 
Navrhovaná celková klasifikace: 1-2 
 
Datum vypracování posudku: 19. května 2015 
 
Jméno a příjmení, podpis oponenta : Doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr. 


