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Posudek oponenta na diplomovou práci
Yážená kolegyně, vážený kolego,
na Katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty UK v Praze byla k obhajobě podána
diplomová práce: 
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Autor: Ě.L'.4..S. t,,,.0-s.ť. |}.!] i.4'
Ň;;;;' Kil niilhť,';: É;.*i.RÝř.q'Etl;J..i.'.ry.IiBÁíúl'tl' i;ý.k-''i .ts.nÁú.v,i:n,i.iivJ ii'!.e u
Stud ij n í o bor : . .... .ň'&..{i.LY.TJ. Š. r.ň.i .t.*e i..ll.E.

Dovolujeme si Vás požádat o vypracování recenzního posudku. Pokud nemůžete posudek
vypracovat během dní, vraťte obratem prácizpět na Katedru analytické chemie.
Vypracovaný a podepsaný posudek dodejte' prosím, osobně, poštou' či faxem na
adresu: Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta UK' Hlavova 8, 128 40 Praha 2, Fax:
224913538. Případné dotazy naBš 22|95|236,E-mai|: analchem@natur.cuni'cz..

Děkujeme Yám za spo|upráci

v unĚlEticÝtr
blrEcrr

označte křížkem neihorší - neileoší
D C B

Uroveň definování cí|u
jasně forrnulované a jsou
odpovídaiící)

práce a kvalita jejich splnění (jsou cíle práce
dosažené výsledky vytčeným cílůrn X

origina|ita práce (přináší
současná řešení prob|ému;
známá řešení)

původní vědecké výsledky; rozšiřuje
je variantou známých přístupů; opakuje

t,,

X
Přínos práce pro ana|ytickou chemii (přináší zcela novou metodiku'
výrazněvylepšuj e dosavadní analytické postupy; je určitou variantou
používaných analytických postupů; využív á standardních analytických
metodik a postupů pro řešení problémů ziinÝch oborů)

V
Forma č|enění práce (vhodnost členění na kapitoly, lyváŽenost rozsahu
iednotlivých kaoitol. ořirněřenost oočtu obrázků a tabulek) X
Zpracování úvodu k řešené prob|ematice (informační bohatost
úvodních kaoitol. relevantnost a úo|nost citované literaturv) X
Zpracování experimentáIní části práce (kvalita a úplnost popisu
pouŽitých materiálů a metodik) X

experimentálních
kvalita dokumentace

Zpracov ání výs|edků práce (zpťrsob zpracování
výsledků, jejich logické uspořádání a vysvětlení'
Dresentovaných závěrů) ť
Jazvk a stvlistická úroveň práce X
Formá|ní provedení práce (tiskové chyby, forma provedení obrazové a
tabu|kové dokumentace' dodržování konvencí psaní symbolů veličin'
iednotek ato.)

X
Ce|kové zhodnocení práce, A-D (rnělo by akcentovat obecně přístup
studenta k řeš en í a zpr ac ov ání zadané prob| ematiky ) X
Konkrétní otázky a připomínky
příIohu k tomuto dokumentu.

k práci vypracujte, prosím, na zv|áštní papír jako
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oponentský posudek na diplomovou práci Vypracovanou posluchačkou

Evou Svobodovou

na téma

''Kapilární elektroforéza anthrachinonoých barviv, používaných v umě|eckých dí|ech,,

Cílem předkládané diplomové práce bvlo ověřit využit.í metody kapilární elektroforézypro Separaci a identiť1\aci, popřípadě kvantifikaci vybránýctr anthrachinonových barviv. Poformální stránce je gře'd|oŽená ďpio*ová práce vyp.acována přehledně a srozumitelně s vhodněvolenou úpravou tabulek i obrážků a několika íyti'ti.t.y.i a typografickými chybami' Tal<éobsahová stránka předkládané diplomové práce je na dobré úrovni a svědú o tom, Že autorkazv|ád]a plánování experimentů a jejich provedení, vyhodnocen í a prezentaci získanýchexperimentálních dat, interpretaci získaných výsledktl a z nich vyvozenyclh přislušných závěrů.Navzdory všem těmto pozitivním stránkám preáktaoan é prácemám následující dva d.otazy:

] .. Na str. 29 v poslední větě se píše' Že ..Při tomto pH se 1,8-dihydroxyanthrachinon stále chovaljako neutrální látka.'', ale vTabul.. 4 j:..1P:o^,1,8-bihydroxyanthrachinon uvedena pro pH 10,le|ektivní eleklro|oretická pohybIivost -3,42. I 0-a cm2lvs.

2. Jak byste vysvětlila pojem pseudoefe-ktivní pohyblivost, kterou používáte pro charak terizacianalytů v micelární elektrokinetické kapilární chromat og,uiiz

Závěrem konstatuji, že v předk|ádané diplomové práci posluchačka Eva Svobodováúspěšně použila kapilární zónovbu eIektroforéiu a mióelárni elektrokinetickou kapilárníchromatografii pro separaci a kvantifikaci anthrachinonoých barviv. PoněvadŽ předkládanápráce splňuje všechny požadavky na diplomové práce klaáené, plně ji doporučLrji k dalšímuřízení.

Y Praze,1 1. května 2006 Doc. RNDr. Pavel Coufal. ph.D.


