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Posudek oponenta bakalářské práce 
 

Jméno a příjmení uchazečky: Polina Yershova 
 
Název práce: Vývoj voltametrických metod pro detekci cholesterolu 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 relativně pečlivě, a to jak po stránce obsahové, tak i po stránce 

formální. Větší pozornost mohla být věnována celkové grafické úpravě. Text je psán čtivě a, až na 

větší množství překlepů, jazykově správně. K práci bych měl následující formální připomínky, které 

by autorce mohly pomoct v její budoucí práci: 

1. V práci se vyskytuje více případů špatného užití větné čárky, větší množství překlepů či 

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

 či odchylky v jednotném 

stylu citovaných prací v seznamu literatury). 

2. I internetové odkazy by se měly citovat v seznamu literatury pod příslušným číslem (např. 

u obr. 1.1), nicméně asi není třeba citovat základní strukturní vzorce či jejich grafický zdroj, 

popř. pokud se cituje jejich opis, tak by bylo dobré citovat přeci jen zdroj spolehlivější. 

3. Bývá zvykem neslabičné předložky přetahovat na další řádek.  

4. V česky psaném textu je zvykem používat desetinnou čárku, nikoliv tečku (např. v tab. 1.1). 

5. V práci nepanuje jednotnost při psaní veličin kurzívou. U některých použita je, naopak některé 

veličiny jsou psány klasickým fontem (např. L1,2, s, sr, n, k, R či veličiny v obrázcích). 

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

IDL, acetyl-CoA, HMG-CoA, P, TG, PL, CE, CH, apoC, apoE, apoB apod.). 

7. Nebývá zvykem v textu zavádět další fonty (viz str. 11, číslování odskoků v kapitole 1.2.2.2). 

8. Číslování kapitol do čtvrté úrovně se obecně nedoporučuje a mohlo by být snadno nahrazeno, 

zvlášť když některé takovéto kapitoly mají rozsah jen dvou vět. 

9. V práci je hned několik odstavců tvořených pouze jednou větou, což opět není obvyklé. 

10. Na místo „vol.“ by mělo být na str. 21 užito spíše zkratky „obj.“ 

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

V práci je tak místy psán správně, ale často je psán i v archaické formě „bór“. 

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

tečku „·“ (1×10
–4

 vs. 1·10
–4

). 

13. V tab. 3.3 by mělo být na místo I uvedeno Ip.  

14. V tab. 3.4 nejsou hodnoty sr, LOD a LOQ zaokrouhleny s ohledem na chybu, o které vypovídají 

hodnoty meze opakovatelnosti. Rovněž v popisku chybí konkrétní koncentrace cholesterolu. 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. Str. 24: byla opakovatelnost tří po sobě následujících stanovení cholesterolu tak dobrá, že je 

možné při popisu výsledků používat takto přesné hodnoty (viz např. formulace: „…výrazně 

klesla o 67,1 % z 2,395 μA na 0,787 μA…“ nebo „…snížil poměrně výrazně o 17,0 % 

z 1,527 V na 1,267 V…“)? 

2. Str. 24: jaká elektrodová reakce se očekává při oxidaci cholesterolu na borem dopované 

diamantové elektrodě za popsaných podmínek? 

3. Str. 24 a 25: Jak bylo prováděno vyhodnocení záznamů na obr. 3.1? Úplně se mi nezdá, že 

by kterýkoliv ze zobrazených voltametrických píků měl (při použití klasického vyhodnocování 

od spojnice minim) velikost okolo 2,4 μA, jak je tomu vidět na obr. 3.2. 

4. V kapitole 3.2 mohla být detailněji popsána optimalizace parametrů pro diferenční pulzní 

(DPV) a square wave voltametrii (v jakém pořadí se parametry zkoumaly, v jakých intervalech 

jejich hodnot, s jakými výsledky). Mohla by autorka o této pasáži svého výzkumu alespoň 

krátce pohovořit? (V tabulce 3.2 pak chybí pro DPV ještě hodnota potenciálového kroku 

nebo rychlosti polarizace, jejíž hodnotu se čtenář dozví až u příslušných obrázků.) 
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Dotazy k obhajobě  

5. Str. 30: jak byly vypočteny hodnoty LOD a LOQ, když se čtenář pouze dozví, že s je blíže 

nespecifikovaná směrodatná odchylka? 

6. Str. 31: jakých hodnot LOD a LOQ dosahují neenzymatické metody uvedené v citaci (28)? 

 

 

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

 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO  

 

Navrhovaná celková klasifikace: VELMI DOBŘE 

 

Datum vypracování posudku: 29. srpna 2018 

 

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


