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Posudek oponenta bakalářské práce 
 

Jméno a příjmení uchazečky: Adéla Zárybnická 
 
Název práce: Voltametrie 7-dehydrocholesterolu na bórem dopované diamantové 

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

 

1. Rozsah BP a její členění 

× A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

× B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 

názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

× A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 

nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 

dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 

4. Jazyk práce 

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

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují 

obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

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

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

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 
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Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

Předkládaná práce je vypracována velmi pečlivě, a to jak po stránce obsahové, tak i po stránce 

formální. Je psána velmi čtivě a jazykově správně. K práci bych měl pouze několik drobných 

připomínek, které by autorce mohly pomoct v její budoucí práci: 

1. V práci se vyskytuje několik případů špatného užití větné čárky a chybné shody podmětu 

s přísudkem, popř. překlepů (např. DVP na místo DPV či odkaz 1.1 odkazující na obr. 2.1) 

či nekonzistencí (např. zápis jednotek X/Y vs. X Y
–1

, užití zkratky BDD vs. BDDE, záměna 

termínů „vitamin“ a „vitamín“ či odchylky v jednotném stylu citovaných prací v seznamu 

literatury). 

2. V anglicky psaném textu je zvykem nahrazovat desetinnou čárku desetinnou tečkou. 

3. Seznam zkratek je neúplný, a v textu se tak objevují zkratky, které v seznamu chybí. 

4. Na všechny obrázky by měl existovat přímý odkaz z vlastního textu. Ne vždy tomu tak je. 

V souslednosti číslování obrázků chybí ten s číslem 1.2; obr. 4.3 by měl být číslovaný jako 3.3. 

5. Současný správný český název chemického prvku se značkou B je „bor“, nikoliv „bór“. 

6. V česky psaném textu bývá zvykem na místo symbolu „×“ pro násobení používat středovou 

tečku „·“ (1×10
–4

 vs. 1·10
–4

). Rovněž jednopísmenné předložky se v česky psaném textu 

přetahují na následující řádek. 

7. Str. 12: „Liebermann-Burchardovy“ má být „Liebermannovy-Burchardovy“. 

8. Je zvykem chemické značky atomů v názvech sloučenin psát kurzívou a větší funkční 

skupiny řadit do závorek (např. N-methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid). 

 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. Str. 15: Jak by autorka blíže vysvětlila chemický mechanismus, jenž je obecně v bakalářské 

práci popsán větou: „Mimo jiné umí BDD zbavit odpadní vody enviromentálních polutantů 

jejich kompletní oxidací na oxid uhličitý nebo přeměnou na biokompatibilních sloučeniny“? 

2. Str. 17: Neshledává autorka něco vágního na její definici mezí detekce: „Limity detekce byly 

spočteny jako podíl trojnásobku směrodatné odchylky hodnot proudů pro deset měření 

nejnižší detekovatelné koncentrace a směrnice kalibrační přímky”? 

3. Na obr. 3.1 je patrné, že bezprostředně po smíchání 7-dehydrocholesterolu s kyselinou 

chloristou (modrá křivka) není druhý pík látky pozorován. Jak je možné, že na obr. 3.2 má 

za stejných podmínek (po 1. minutě) druhý pík 7-dehydrocholesterolu výšku téměř 13 μA? 

4. Str. 22: Pro přesnější určení děje řídícího rychlost chemické reakce se využívá logaritmické 

analýzy závislosti Ip na ν. Mohla by autorka, prosím, tuto analýzu provést a sdělit hodnoty 

získaných směrnic? Jaká hodnota směrnice poukazuje na děj řízený čistě jen difuzí? 

5. Kap. 32: Pokud byla na začátku studie zvolena kyselina chloristá jako kyselina vhodná pro 

sledování elektrochemického chování 7-dehydrocholesterolu a následně se ukázalo, že je 

vhodnější chloristan sodný, nebylo by možné použít i některou z běžnějších solí, která by 

nevystupovala jako silné oxidační činidlo? 

6. Str. 29: Jak byla posuzována linearita získané kalibrační závislosti? Zná autorka některý 

z testů, kterých se pro ověřování linearity kalibrační závislosti používá? 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci: opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce. 
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C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO  

 

Navrhovaná celková klasifikace: VÝBORNĚ 

 

Datum vypracování posudku: 28. května 2018 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta: doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. 


