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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Bakalářská práce Jitky Karáskové se zabývá studiem 
fluorescenčních vlastností dvou používaných antivirotik (adefoviru a tenofoviru) především 
s ohledem na pH prostředí a použití acetonitrilu nebo methanolu jako organické složky. 
V Teoretické části studentka popisuje obecné charakteristiky fluorescence společně s vlivem 
prostředí a struktury sloučenin na fluorescenci. Návaznost textu je občas horší, některé věty 
jsou vytržené z kontextu a nezapadají do příslušného textu. Je možné, že některé pojmy 
nebyly studentkou úplně pochopeny. V Praktické části jsou dostatečně popsány prováděné 
experimenty společně s dosaženými výsledky. V části Diskuze studentka popisuje průběh 
jednotlivých grafů, možná by bylo přínosnější diskutovat získané výsledky v širším kontextu 
všech získaných dat (např. porovnat v jednom grafu data pro všechny sledované pH apod.). 
Následuje Závěr, který stručně shrnuje pozorované závislosti. Reference se v textu 
nevyskytují chronologicky, jako první se objevuje citace 6, 9 a 7, až po té 1, 2, 3 atd. Celkově 
je práce sepsána na dobré úrovni, bez větších překlepů, bezesporu je přínosem pro danou 
oblast. Dosažené výsledky bude možné využít při HPLC analýze. Práce jednoznačně splňuje 
podmínky kladené na tento typ prací. 
 

Dotazy a připomínky:  
1) Proč jste se v kapitole 3.1 zaměřila pouze na atomová fluorescenční spektra, když se jinak 
v práci zabýváte pouze molekulovými spektry? Jsou nějaké zajímavé události z hlediska 
historického i v oblasti molekulových spekter? 
2) Co si představujete pod pojmy "absorpční centra" a "luminiscenční centra" v molekule? 
(str. 8). Můžete to uvést na nějakém konkrétním případu? 
3) Termín singlet (str. 9, "Z tohoto singletu se elektron vrací…") by měl být nahrazen 
přesnějším termínem singletový stav 



4) Na str. 12 uvádíte, že fluorescenční spektra jsou závislosti fluorescence na vlnové délce, 
vlnočtu, energii nebo frekvenci. I když to není špatná definice, setkala jste se se všemi těmito 
možnosti běžně v literatuře? 
5) Na str. 14 uvádíte, že "Fluorescence je patrná pokud je pH menší než pK. Jedná se o 
obecné pravidlo? 
6) Mohla byste blíže vysvětlit Vaše tvrzení v odstavci na str. 18, že "K malému ovlivnění 
dochází deexcitačními procesy v případě, kdy je kvantový výtěžek tak malý, že je možnost 
mezisystémového přechodu velmi nízká…". Jsou známy molekuly, které mají nízký kvantový 
výtěžek fluorescence právě vlivem vysoké pravděpodobnosti mezisystémového přechodu. 
7) Na str. 20 uvádíte, že rozpustnost fluoroforů ve vodě lze zvýšit sulfonací. Je to jediná 
možnost? 
8) Nesouhlasím s tvrzením, že při statickém zhášení dochází k chemické změně molekuly 
(str. 23). Co tím přesně myslíte? 
9) Ověřovala jste pH roztoků experimentálně i po smíchání methanolického roztoku 
antivirotika s pufrem, resp. HCl? 
10) Byly hodnoty intenzity fluorescence uvedené v tabulkách a zanesené v grafech počítány 
podle rovnice 3 uvedené v Teoretické části? 
11) Sledovala jste i změny v příslušných absorpčních spektrech při studiu vlivu pH prostředí? 
Výrazný rozdíl v intenzitách fluorescence by mohl být vysvětlen rozdílnou absorbancí při 
excitační vlnové délce, pokud tyto intenzity nebyly korigovány přepočtem podle rovnice 3. 
12) Proč jste pro studium vlivu acetonitrilu vs. methanolu použila právě prostředí o pH 1, 
resp. 2? 
13) Pokusila jste se zopakovat experiment, který jako jediný vykazoval odlišný průběh (tj. 
PMPA v MeOH při pH 1)? 
 
 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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