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Bakalářská práce.' Stanovení konstant stability kapilární zónovou elektroforézou

Bakalářská práce Ivy Velhartické kombinuje obsáhlou rešeršní část s experimentem'
Je zaměřena, jaknázev Ííká, na problematiku stanovení konstant stability ,,kompléxů.. analytů
se selektorem přidávaným do zák|adního elektrolyu (BGE). Téma práceje veimi obtížné po
stránce teoretické, experimentá|ni i vyhodnocení. Jednotlivé metody použivané v literatuře
pro stanovení konstant stability jsou dobře popsány, jsou vysvětleny možné způsoby výpočtu
a metody jsou kriticky porovnány. Experimenty jsou zjevně provedeny velmi pečliv8, pro
ziskáni spolehlivých výsledků jsou použity pouze opakovatelné hodnoty. Rovněž
vyhodnocení je provedeno velice pečlivě a v práci dobře dokumentováno. Experimentální
výsledky jsou zřejmě zatiženy nějakou systematickou chybou. Naskýtá se i otázka, zda
publikované hodnoty jsou vždy zcela spolehlivé. Velmi pozitivně hodnotím kritické
zhodnocení faktů na|ezených v literatuře i získaných vlastním měřením. Yymezeni slabých
míst metod stanovení ukazuje, že baka|áŤka dobře pronikla do studované problematiky. Práce
je důležitým základem pro případné pokračovaní v řešení dané tématiky v rámci diplomové
práce.

Stylistické či tiskové chyby nepřesahuj i běžný standard. Některá ne zce|a přesná
vyjádření však ,,lákaj i,,k otázkám, které by mohly být vhodnými náměty do diskuze:
1) Do měření konstant stability, což je předmětem práce, se občas ,,vnoří.. informace o

separaci enantiomerů (např. na str. 14). Proč?
2) ,,Zák|adní elektroly .,,.. zpravidla pufr..'.. (s. 5). Čim.1in;;m můŽe bý tvoien BGE? Musí

býtvŽdy BGE i v elektrodových nádobkách?
3) ,'EoF ovlivňuje výslednou rychlost analyů, a tím i účinnost Separace.. (s. 7). Jak souvisí

migrační rychlost s účinností?
4) Jaký je rozdi| mezi CE' a CZE (s. 7)?
5) Co je,,přesná..konstanta stability (s. 10)?
6) K čemu je vhodný nižší detekční limit kontinuální frontální ana|ýzy (FACCE), když

metoda má větší spotřebu vzorku (s' 15)?
Jaký je rozdi| mezi reprodukovatelností a opakovatelností?
Wafarin má být warfarin.
Záv& bych doporučila formulovat spíš tak, aby čtenáři shnul fakta, a nikoliv pouze
informoval o tom, na co je práce zaměŤena,

Uvedené připomínky nemají nikterak snížit kvalitu předkládané bakalářské práce.
Práci Ivy Velhartické hodnotím velmi klarlně arÁÁa iidononrčuiikobhaiobě.
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