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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Předložená diplomová práce si klade za cíl otestovat 
adsorpční vlastnosti nově připraveného sorbentu obsahujícího grafen (anex na bázi oxidu 
zirokničitého modifikovaného grafenem) pro extrakci vybraných bazických léčiv. Autorka se v 
teoretické části nejprve zabývá principy extrakce ne pevnou fázi (Solid phase extraction-
SPE). Poté následují kapitoly zaměřěné na přípravu grafenu, jeho adsorpční vlastnosti a 
využití jako sorbentu pro SPE. Extrahovanými léčivy byly atenolol, karvediol, lidokain, 
diazepam a tamsulosin. V experimentální části diplomantka nejprve porovnávala vlastnosti a 
zejména opakovatenost extrakce na jednom typu sorbentu (rozplněného do 2 kolonek). Dále 
porovnala 2 sorbenty připravené různým způsobem (různá doba oxidace) a studovala na 
obou typech  vliv pH. Nakonec otestovala opakovatelnost po regeneraci sorbentu a provedla 
srovnání extrakcí na anexu na bázi ZrO2 modifikovaného grafenu se silikagelovým 
sorbentem. 
Teoretická část práce je sepsána srozumitelně a obsahuje pouze menší množství 
nepřesností, případně termínů, které nejsou pro daný kontext vhodné (viz dotazy a 
připomínky níže). Některé výsledků by však mohly být prezentovány přehledněji. Pro lepší 
orientaci by grafy výsledků extrakcí (Obr. 15-20) na sorbentech Gr3-ZrAX a Gr5-ZrAX  bylo 
vhodnější uvést vedle sebe (jako jeden Obr. např. s členěním a, b atd.). Jiný rozsah os u 
grafů potom také poněkud komplikuje porovnání. Doporučovala bych nepoužívat v jednom 
grafu dvě různé modré barvy (Obr. 13-17). Nadpisy kapitol 5.2, a 5.2.1 a 5.2.2  bych 
doporučovala formou erata modifikovat, tak aby jasně vyjadřovaly obsah. Např. 5.2. Vliv 
různého způsobu přípravy a 5.3. Vliv pH. V prvním odstanci kapitoly 5.2.1. je zníněm sorbent 
Gr-3-SHAX, který v práci není použit. 
 



Dotazy a připomínky:       
Str. 11: Uvádíte, že průchod vzorku skrz kolonku je potřeba mírně stimulovat, aby extrakce 
správně proběhla. Jaký výraz by byl vhodnější místo "mírné stimulace"? 
Str. 21: 1 věta. Je silikagel modifikovaný benzensulfonovou kyselinou stabý katex? 
Str. 23: Uvádíte, že grafen je možné syntetizovat jednoduchými metodami ve většině 
laboratoří. Nicméně na str. 24. zmiňujete, že problémem grafenu zůstává jeho syntéza. 
Vysvětlete tento rozpor. 
Str. 39: Není uveden původ anexu ZrAx. 
Str. 41: Doba oxidace u grafenu 3 a 5 by měla být přesně specifikována. 
Str. 46: Poslední věta nedává smysl. 
Str. 49: Uvádíte, že extrakční výtěžnosti jsou na Gr3-ZrAX a Gr5-ZrAX velmi podobné. Pro 
karvediol (Obr.13-20) tomu tak, zejména při ph 3,5 a 8, není. 
Str. 49: Je uveden chybný odkaz na kapitolu pro přípravu sorbentu. 
Str. 51: Pro názornost by bylo vhodné uvést v grafu také výtěžnosti při 1 extrakci. tj. před 
regenrací sorbentu. 1. odstavec str. 52, z textu není jasné co myslíte 1, 2 extrakcí ve vztahu 
k 2 a 3 použití kolonky.    
  
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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