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Posudek oponenta bakalářské práce oboru KATA

Jméno a příjmení uchazeče/ky:   Jaroslav Anděl

Název práce: Text Microtox, validace testu s raíóz/ex f#bz/ex a analýza QSAR

A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností)

1. Rozsah BP a její č]enění

A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí/ 8 -nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem

C -uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje

N - nedostatečné

2. Odborná správnost

/ A -výbomá, bez závažnějších připomínek

8 -velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chem
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků)

C -uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami

N -nevyhovující, s hrubými chybami

3. Uvedení použitých liter-árních a j. zdrojů/ 1 A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový poč€1

8 -uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, net

C -s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na uče
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat

N -nevyhovující, velmi má]o citací, ev. rysy p]agiátu (časté opomíjen
dat, popř. opsání velkých částí textu)

Jazyk práce

| A -výbomý, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb

/   i 8 -velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby

upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují
btížně srozumitelné n. nejednoznačné fomulace

-nevyhovující, s četnými hrubými chybami

5. Formální a grafická úroveň práce

A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování

8 -velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod.

C -uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami

L- N -nevyhovující, s četnými hrubými chybami



Případný s]ovní komentář k bodům 1. až 5.:
•      Str. 5 -Seznam zkratek má být uspořádán abecedně.
•       Str.  12  a násl.  -Infomace  zařazené  v  kapitole A4lc}Íerz.cÍ/ k é?xpGrz.me#fcí/#í c'ós/z. by  spíše  měly

být  zařazeny  do  úvodu,  protože  popisují  podstatu  testu  Microtox,  který   autor  prakticky
neprováděl.  Za  nadbytečné  považuji  podrobné  opisování  popisu  luminometru  Sirius  nebo
postupu odběru vzorků vod, což nemá k obsahu autorovy práce žádný vztah.

•      Str.18 -Tabulku  1  by bylo vhodnější uspořádat tak, aby byly nejprve uvedeny fyzikálně-che-
mické vlastnosti (tj . A4lr, log P) a teprve hodnoty akutní toxicity.

•      V grafech by bylo vhodné ujednotlivých bodů uvést čísla látek z tab.1.

8. Obhajoba

Dotazy k obhajobě
•     Odkud  byly  čerpány  hodnoty  rozdělovacího  koeficientu  oktanol-voda?  Proč  chybí  hodnota

log P u hexachlorethanu?
•     Jaký software autor použil pro konstrukci grafů a výpočet regresních rovnic?
•      Diskutovaná   odlehlost   methanolu   v   grafu   2   je   způsobena   nejspíše    špatně   nalezenou

(vypočítanou)  hodnotou   log  P  pro  tuto   látku.   Autor  uvádí  hodnotu   1,24,   a  pro   ethanol
(struktumě příbuznou látku) správnou hodnotu -0,31. Správná hodnota log P pro methanol je
-0,77.

•     Na str.  26 je uvedena rovnice (16),  která se od rovnice (15)  1iší tím, že v ní byly použity pro

pr5o  jednotky  mol/l.  Může  autor  vysvětlit,  proč  se  změnily  statistické  parametry  regresní
rovnice a nezměnily hodnoty směmice a úseku, když převod z mmol/l na mol/l spočívá pouze
v posunu desetinné čárky?

•      Opravdu četl autor článek Johnson e/ cz/.: /.  Ce//.  Co"p. PÁy§z.o/.  20 (1942), 247.

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: AN0

Navrhovaná celková klasifikace: velmi dobře

Datum vypracování posudku:  12. září 2007

RNDr. Karel Nesměrák,
Katedra analytické chemie


