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Posudek oponenta rigorózní práce 

Rigorózní práce má rozsah 53 stran, 2 obrázky, 7 grafů, 21 tabulek, citováno je 28 literárních pramenů. 

Členění je obvyklé pro tento typ prací. 

Cílem práce bylo studium vlivu komplexních sloučenin lanthanoidů na oxidaci kyseliny salicylové, 

stanovení oxidačních produktů a  nalezení korelačních vztahů umožňujících poznání mechanismu 

studované  oxidačně - redukční  reakce. 

Teoretická část práce je velmi stručná, podrobnější vysvětlení celé problematiky by bylo na místě. Některé 

informace nepřinášejí žádné nové poznatky, např. kapitola o 3 větách, věnovaná HPLC, je v tomto podání 

v práci zcela zbytečná.  

Těžiště práce tkví v její experimnentální části a ve výsledcích. Podrobně jsou popsány podmínky 

studovaných oxidačních reakcí, podmínky chromatografické analýzy i statistické zpracování dat. Autorka 

naměřila množství hodnot, které  jsou zpracovány přehledně a dokumentují velký počet provedených 

experimentů. Statistické zpracování výsledků významně přispívá k celkové hodnotě práce. 

Přehlednosti práce by prospělo uvedení seznamu použitých zkratek, celkovému vyznění práce pak větší 

pečlivost při jejím sepisování. V práci je značné množství chyb a překlepů, kterých by se autorka při 

pozorném zpracování textu nemusela dopustit. 

Chybně jsou uváděny symboly sumárních vzorců (např. str. 9, 10, 16), obrázky 1 a 2 jsou shodné, jen mají 

mírně odlišný název, překlepy jsou na str. 9 -  ulnaria namísto ulmaria, s. 10 - ornát místo ortát,  s. 12 - má 

správně být kumarin, překlepy jsou dále na str. 17, 22, 44, 46, gramatické chyby na str. 47 a 48. Citace 

práce pod číslem 28 má jiného autora. 

V diskusi prosím podrobněji vysvětlit, proč lze ve srovnání s testovanými látkami vyhodnotit flavonoidy ve 

vztahu k oxidačně redukčním reakcím příznivěji. 

Předložená rigorózní práce splňuje po obsahové i formální stránce požadavky kaldené na rigorózní práce. 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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