
Posudek oponenta na diplomovou práci 

 

Autor diplomové práce: Bc. Petr Matouš 

Název diplomové práce: Voltametrické stanovení vybraných psychofarmak pomocí uhlíkových elektrod 

Studijní obor: Analytická chemie 

 

Označte křížkem (D je nejhorší A je nejlepší) D C B A 

Úroveň definování cílů práce a kvalita jejich splnění 

▪ jsou cíle práce jasně formulované a jsou dosažené výsledky vytčeným cílům 

odpovídající 

   X 

Originalita práce  

▪  přináší původní vědecké výsledky; rozšiřuje současná řešení problému; je variantou 

známých přístupů; opakuje známá řešení 

   X 

Přínos práce pro analytickou chemii  

▪  přináší zcela novou metodiku; výrazně vylepšuje dosavadní analytické postupy;  

je určitou variantou používaných analytických postupů; využívá standardních 

analytických metodik a postupů pro řešení problémů z jiných oborů 

  X  

Forma členění práce 

▪  vhodnost členění na kapitoly, vyváženost rozsahu jednotlivých kapitol, přiměřenost 

počtu obrázků a tabulek 

  X  

Zpracování úvodu k řešené problematice 

▪  informační bohatost úvodních kapitol, relevantnost a úplnost citované literatury 
 X   

Zpracování experimentální části práce 

▪  kvalita a úplnost popisu použitých materiálů a metodik 
 X   

Zpracování výsledků práce 

▪  způsob zpracování experimentálních výsledků, jejich logické uspořádání a 

vysvětlení, kvalita dokumentace presentovaných závěrů 

 X   

Jazyk a stylistická úroveň práce   X  

Formální provedení práce 

▪  tiskové chyby, forma provedení obrazové a tabulkové dokumentace, dodržování 

konvencí psaní symbolů veličin, jednotek atp. 

  X  

Celkové zhodnocení práce, A–D  

▪  mělo by akcentovat obecně přístup studenta k řešení a zpracování zadané 

problematiky 

  X  

 

K předložené diplomové práci mám následující připomínky a dotazy: 

Cíle zaměřené na vývoj alternativních a rychlých metod stanovení a srovnání několika druhů elektrod 

představují přínosné témata pro tuto práci. Vlastní řešení se však omezuje na rutinní měření bez hlubšího 

zkoumání či prověřování výsledů. Uchazeč nerovnoměrně členil informace mezi experimentální část a 

výsledky, vlastní výsledky ne vždy dostatečně diskutoval. V úvodní části je velký prostor věnován historii a 

toxikologii studovaných látek, ale jen okrajově se věnuje jejich elektrochemii a srovnávaným elektrodám. 

K vlastnímu předkládanému textu mám tyto formální připomínky:  

 V abstraktu i v textu jsou uváděna měření kalibračních závislostí od 1·10-7 mol·dm-3, ale diskutovány 

jsou až závislosti od 1·10-6 mol·dm-3. Uvádění měření pod mezí stanovitelnosti se mi jeví jako 

matoucí a zbytečné.  

 Práce je nestandardně psaná v 3. osobě jednotného čísla. 

 Str. 4, ř. 4 – Disková elektroda nemá vnitřní průměr disku, ale jen průměr disku 

 Str. 4, ř. 9; str. 22, ř. 16, str. 54, ř. 20 a další – PDF verze má místy chybějící mezery mezi slovy.  



 Str. 6 – V seznamu zkratek nejsou uvedené všechny používané v textu (Ip, BDD), řada dalších je 

v textu užita právě jednou.  

 Str. 7 – Číslování stánek v rejstříku nesouhlasí od str. 30 s vlastním textem.  

 Str. 11, ř. 13 – U titrace Chlorpromazinu není uveden druh titrace. 

 Str. 16, ř 16 – Střídavě jsou používány jednotky „ml“ a „dm3“. 

 Str. 16, ř. 4 – U BR pufru nelze mluvit o výsledné koncentraci, protože se jedná o směs několika látek.  

 Str. 17, ř. 8 – Parametry DPV se nevhodně nacházejí v kapitole věnované pH závislostem a 

opakovatelnosti. Není uvedena šířka pulzu mezi parametry při DPV. 

 Str. 17, ř. 10 – K leštění elektrod se používá vodná suspenze aluminy a ne prášková alumina. 

 Str. 20, Tab. 4 – S ohledem na míru opakovatelnosti se nezdá být oprávněné uvádět výšku píků 

s přesností na desetiny nA. 

 Str. 23, ř. 16 – Pokud z 5 měření se vyhodnocovala jen 3 prostřední, není důvod provádět páté měření. 

Pro 3 hodnoty je následně lépe používat medián než průměr.  

 Str. 24, Obr.8a a 9a – Křivka základního elektrolytu má zcela odlišný průběh. 

 Str. 25 – Popisy postupu vzorkování doporučuji řadit do experimentální části.  

 Str. 24, Tab. 6; str. 30, Tab 12, atd. – Při uvádění chyb doporučuji užívat dvě platné cifry a vlastní 

hodnotu uvádět na stejný počet desetinných míst jako chybu. 

 Str. 29 – Chybí kapitola 3.2.1 Vliv pH. 

 Str. 37, obr. 21b a další – Považuji za matoucí připravovat grafy kalibračních závislostí s počátkem 

souřadného systému mimo bod 0, 0. 

 Str. 56, cit. 29 – Citace odkazující jen na hlavní stránku sigmaaldrich.com je nejednoznačná.  

 

Dále mám některé faktické připomínky: 

 Str. 16, ř. 15 – Studované analyty nemají uvedenou čistotu. 

 Str. 16, ř. 16 – Není uvedena koncentrace zásobních roztoků studovaných látek, ale jen objem baněk.  

 Str. 16, kap. 2.2 – Není uveden typ referenční elektrody, a zda byl používán 3 elektrodovým 

systémem. 

 Str. 21, ř. 6 – Je zmiňován dřívější výzkum mechanismu elektrochemické reakce, ale není citován.  

 Str. 21, Obr. 5 a str. 22, Obr. 7 – Výšky píků ze závislosti n a pH a z opakovaných měření se pro pH 2, 

4 a 6 liší až o 70%.  

 Na str. 23 je uvedeno, že optimální pH 4 bylo zvoleno na základě opakovatelnosti, ale z Tab. 5 je 

patrné, že nemenší RSD mělo pH 2. 

 Str. 28. – Pro zvýšení přesnosti metody přídavku standardu by bylo vhodné zvětšit nárůst signálu 

oproti vzorku bez přídavku a použít oblast, kde je závislost lineární a směrující do nuly.  

 Str. 39, Tab. 21 – Koncentrační rozmezí v popisu tabulky je o dva řády nižší než ve vlastní tabulce.  

 Str. 49, ř. 9. – V kapitole 6.1 není jednoznačně specifikováno, při jaké vlnové délce se prováděla 

měření kalibračních závislostí 

 Str. 56, cit. 29 – URL odkaz vede na Český lékopis 1997 a ne na citovaný lékopis 2017. 

 Není uvedeno, proč bylo zvoleno pH 4 pro stanovení LMP, když pH od 3 do 8 poskytovala vyšší 

signál. 

Výše uvedené skutečnosti zásadně nesnižují celkový vědecký přínos předkládané práce. 

 

Dotazy k práci: 

 V práci se blíže nezabýváte mechanismem oxidace studovaných látek, prosím můžete ho popsat vč. 

techniky, které by se při jeho studiu mohly použít?  

 Opakovatelnost měření na grafitové elektrodě není doprovázena žádnými grafy (str. 29). Byl průběh 

obdobný jako u GCE? Jaká byla opakovatelnost leštění u těchto elektrod elektrody, a mohlo to mít 

souvislost s nízkou opakovatelností směrnic kalibračních závislostí?  

  U spektrometrického stanovení nejsou uváděny meze stanovitelnosti – je citlivé méně, a nebo více? 

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji / nedoporučuji k dalšímu řízení. 

 

 podpis oponenta 

V Praze, dne 27. 5. 2019 RNDr. Jan Fischer, Ph.D. 


