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Posudek oponenta na diplomovou práci
Y ážená kolegyně, v ážený kolego,
na Katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty UK v Praze byla k obhajobě podána
cliplomová práce:

Autor: . .E+.ni. . PlPl !f.qY.
Název: ..Interakce..kladně.naL1.týcjr..makr.ocyk1ický.ch.fotosenaj.tizérů
Studijní obor: ....Y...aákladníÍn..9,...e.xc.i.to.rlansírn..s.-ti:.vu..s..guanosin...5.l- ňónó-fosfátem. St,ud'Íjní obor: arralytická cherrríe
Dovolujeme si Vás požádat o vypracování recenzního posudku. Pokud nemůŽete posudek
vypracovat během dní, vrat'te obratem práci zpět na Katedru analytické chemie.
Vypracovaný a podepsaný posudek dodejte, prosím, osobně, poštou, či faxem na
adresu: Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta UK, Hlavova 8, l28 40 Praha 2, Fax'.
224913538, Případné dotazy na@ 22l95l236, E-rnail: analchem@natur.cuni.cz..

Děkujeme Y ám za spolupráci

označte křížkem neihorší . neileoší
D C B A

Uroveň definování cílů práce a kvalita jejich splnění (isou cíle práce
jasně formulované a jsou dosaŽené výsledky vytčenýrn cílťrm
odpovídaiící)

x
originalita práce (přináší původní vědecké výsledky; rozšiřuje
současná řešení problému;je variantou známých přístupů; opakuje
známá řešení)

x
Přínos práce pro ana|ytickou chemii (přináší zcela novou rnetodiku;
výrazně vylepšuj e dosavadní analytické postupy ; j e určitou variantou
používaných analytických postupťr; využivá standardních analytických
metodik a postupů pro řešení problérnů z iiných oborťr)

x

Forma č|enění práce (vhodnost členění na kapitoly, vyváženost rozsahu
iednotlivých kapitol, přiměřenost počtu obrázkťr a tabulek) x
Zpracování úvodu k řešené prob|ematice (informační bohatost
úvoclních kapitol, relevantnost a úplnost citované literatury) x
Zpracování experimentální části práce (kvalita a úplnost popisu
použitých materiálů a rnetodik) x
Zpracov iní výsledků práce (zpťrsob zpracov ání experimentálních
výsledkťr, jejich logické uspořádání a vysvětlení, kvalita dokumentace
presentovaných závěrů) x
Jazvk a stvlistická úroveň práce x
Formální provedení práce (tiskové chyby, forma provedení obrazové a
tabulkové dokumentace, dodrŽování konvencí psaní symbolťr veličin'
iednotek ato.)

x

Celkové zhodnocení práce, A-D (mělo by akcentovat obecně přístup
studenta k řešení a zpracování zaďané problernatikv) x

Konkrétní otázky a připomínky k práci vypracujte, prosím. na zvláštní naoír iako
přílohu k tomuto dokumentu. -..

Posudek vypracoval (jméno a podpis, datum) .roDí'...Eer.eI'..N.e..sm'ě-rák.,...Pb.'.D..

Praha, 1(Í. května 2006



Konkrétní otá,zky a připomínky oponenta k diplomové práci Dimitrov R.: Interakce
kladně nabitých makrocyklických fotosenzitizérů v zúkladním a excitovaném stavu
s guanosin 5,-monofosflÍtem. Praha, UK PřF 2006.

K předkládané práci mám následující věcné připomínky a dotazy:
. Str. 8 _ Autor mohl detailněji diskutovat vyuŽití porfyrinů v analytické chemii.
. str. 37 _ V tab. l zmiňované Q-pásy mohly být demonstrovány alespoň na jednom

obrázku.
. Str. 39 - Iaká byla reprodukovatelnost spektrofotometrických titrací? Jaké koncentrace

zásobních roztoků by|y uŽity?
. Str. 4| _ Má smysl uvádět hodnoty asociačních konstant jako 15831 mol-|dm.,.j"-li

směrodatná odchylka 3651 mol-ldm3? Nebyl by vhodnější zápis (16 t 4) * 103 mol_ldm3.

Zná autor i jiné způsoby ziskáváni asociačních konstant, např. pro komplexy
s neceločíselnou stechiometrií?

. str. 55 - Byl hypsochromní posun o 1 nm reprodukovate|ný? Jaká byla přesnost měření
vlnových délek pouŽitým spektrometrem?

. Str. 59 - Pro porovnání měly bý osy grafu zvoleny ve stejných měřítkách' Proč křivky
,,utíkají..mimo osuy?

. str. 69 - Co znamená popiska a.u. na obr. 5 | av tab. 4?

K formální ťrpravě předkládané práce mám tyto připomínky:
. Seznam zkratek a symbolů rná být uspořádán podle abecedy.
. Práce je sepsána pečlivě, přesto se v ní vyskytují i hrubé chyby (str. 41 - Body titrace,

které vykazovali'.', str. 46 Konstaný by v důsledku případné agregace P2 mohli..,)
překlepy (lryslein, charakteristické maxima, schrnuý) ařada nevhodných dělení slov např.

Q-Ipásů, n-| elektronů, l H-| tvun
. Str. 27 -Indexy označýicí vzorek (vz) a referenční |átku(reF) měly b;ýt psány jako dolní

indexy nebo jako horní levé indexy, protože horní ptavý index je vyhrazen pro
umocňování.

. Str' 3 l - Ve vzorci ( 1 0) vypadla závorka.

. str. 33 - U presentovaných spekter by bylo vhodné vŽdy uvést délku kyvety.

. str. 33 a n. _ Texty, které jsou rozděleny obrázkem mají špatně zformátovaný tok textu
(věty končí uprostřed odstavce).

RNDr. Karel Nesměrák. Ph.D.Praha, 19. května 2006


