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Bc. Martina VAVŘÍK?VÁ:

Stanovení kritické micelární koncentrace aniontovych tenzidri
pomocí kapilární elektr oforézy

Ukolem diplomantky bylo provést rešerši na
tenzidti a její stanovení a v experirnentální části práce
tenzidti pomocí elektroforetickych metod .

téma kritická micelární koncentrace aniontovych
stanovit kritickou micelární koncentraci vybranych

Práce má obvyklé členění na vod, teoretickou ěást, experimentální část, q sledky s diskusí a závěr'V p ehledně napsané teoretické ěásti jsou uvedeny základni inforrnu." o klasífiťaci tenzidri, vlastnostech
micel a zprisobech stanovení kritické micelární koncentrace.

V experimentální části jsou kromě seznamu použidch materiálri
parametry a postupy mě ení.

a p ístroj uvedeny p edevším

V ěásti Vysledlry 1 diskuze je nejprve popsrán vyběr vhodné kapiláry, na které bylo dále mě eno.Následují komentá e popisující prriběh jednotiiv1 ch mcreni a dosažené q sledky. Namě ená data jsou
uvedena v p ílohách na konci práce.

Závěr, následující za diskusní částí, shrnuje snad až p íliš stručně dosažené v sledky.

P ipomínky a dotazy:
Str.22, odst. 2, ' 2: na obrázku není závislost c na y, ale y na c.
Str. 23, první věta kap. 1.8.1: nevhodně formulovan á věta.
str.33, odst' 4: vhodnějším zápisem v. razu (0, 20 %; v/v)bybylo (0 % a 20 %; v/v)'
Str. 33 a34,kap'2.3.3: jakábyla koncentrace zásobnictr roitoťri tenzidri?
Str. 34 a 35:ja\ m zprisobem byla zajištěna teplota 25 oC?

9tr. 
34' posl. odst.:jaké množství thiomočoviny bylo použito k p ípravě roztoku?

Str' 36, obr' 2b: proč byly body proloženy právě tímio zprlsobám? Jako vhodnější se jeví proloŽení prvních
_ t í bodťr jednou p ímkou a následujících sedmi bod druhou p ímkou.
!tr'36, odst. 2, posl. věta: proč se kapilárao prriměru 50 pm jevila jako nejvhodnější?
P íloha: v tabulkách je uváděna směrodatná odchylka. ZÁamená b, že ve diuhém sloupci tabulky je

prriměrná hodnota? Zkotika mě ení byla směrodatná odchylk apočítána?
P íloha: proložení někteq ch závislostí je poněkud diskutabiiní 1prn. t' grafy 3 a 6; p íI. 4, graf 8; p íl' 5,graf 6).
V seznamu literatury jsou názvy časopisri uváděny nezkráceně, s jednou qjimkou - cit. 22. odkazy na

diplomové a bakalá ské práce (cit. 29 a34) neobsahují informaci o instituci-ve které byly vypracovany.

Námět k diskusi: Na základě dosaženych vysledkri a získan;ch zkušeností posudte vhodnost jednotliq ch
metod pro stanovení kritické micelární koncentrace tenzidri.

Práce má 46 stran a 40 stran p íloh, seznam literatury obsahuje 39 odkazri. V celém textu je jen
několik p eklepri a je prakticky bez pravopisn; ch chyb' Stylisticky jě na velmi dobré rovni, nevhodněformulované věty jsou qjimečné. Má logickou stavbu, je 

- 

napsána p ehledně a srozumitelně.
Ztypografického hlediskalze vytknout to, že odstavce nejsou izaiemÁc odděieny ani odsazením prvního
ádku ani mezerou' odsazeny od textu nejsou ani některé naápisy a qjimeěně ari obrázky(str. 30).

Diplomantka ťrkoly uvedené v zadání splnila, práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou:
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