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Autor diplomové práce: Bc. Michal Albrecht 

Název diplomové práce: ANALÝZA NESTABILNÍCH KOMPLEX Ů PRO STUDIUM 
ENZYMATICKÉ METHYLACE ARSENU  

Studijní obor: Analytická chemie 

Označte křížkem (D je nejhorší A je nejlepší) D C B A 
Úroveň definování cílů práce a kvalita jejich splnění 
▪ cíle práce jsou jasně formulované a dosažené výsledky vytčeným cílům odpovídají 

   × 

Originalita práce  
▪  přináší původní vědecké výsledky; rozšiřuje současná řešení problému 

   × 

Přínos práce pro analytickou chemii  
▪  přináší zcela novou metodiku 

   × 

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

počtu obrázků a tabulek 
   × 

Zpracování úvodu k řešené problematice 
▪  informační bohatost úvodních kapitol, relevantnost a úplnost citované literatury 

   × 

Zpracování experimentální části práce 
▪  kvalita a úplnost popisu použitých materiálů a metodik 

  ×  

Zpracování výsledků práce 
▪  způsob zpracování experimentálních výsledků, jejich logické uspořádání  

a vysvětlení, kvalita dokumentace presentovaných závěrů 
  ×  

Jazyk a stylistická úroveň práce   ×  
Formální provedení práce 
▪  tiskové chyby, forma provedení obrazové a tabulkové dokumentace, dodržování 

konvencí psaní symbolů veličin, jednotek atp. 
  ×  

Celkové zhodnocení práce, A–D  
▪  mělo by akcentovat obecně přístup studenta k řešení a zpracování zadané 

problematiky 
   × 

 
K předložené diplomové práci mám následující připomínky a dotazy: 

• Práce obsahuje ojediněle překlepy, slohové a gramatické neobratnosti a nepřesná vyjádření, např.: 
„metylace“ vs. „methylace“; „glutation“ vs. „glutathion“; tris(2-carboxyethyl)phosphine; „trivalentní 
arsenové sloučeniny“; „uhličitan amonný s pH (8,3) symbolizující podmínky v žluči“. 

• V chemikáliích na str. 27 je uveden pouze KOH, ale na str. 28 je popisována úprava pH roztokem NaOH. 

• Kap. 4.3.1 na str. 32 a 34: „Roztok 200 ng cm-3 Te v 2% HNO3 byl použit jako srovnávací prvek měření 
(interní standard).“ Srovnávacím prvkem je tellur, jehož roztok o známé koncentraci může být použit jako 
interní standard. 

• Zkratky sloučenin (iAs, MMAs, DMAs, AS3MT) v abstraktu na str. 4 jsou bez vysvětlivek nejednoznačné  
a ani v seznamu zkratek na str. 8 se u nich čtenář nedozví oxidační číslo arsenu. 

• V textu chybí odkaz na Obr. 3.1, Obr. 3.5, Tab. 4.2, Obr. 4.2, Obr. 5.18 a další. Odkaz na Tab. 4.1 (str. 29) je 
uveden až v kapitole 5.2.1 na str. 44. 

• Kapitola 4.4 na str. 35-36 je dle mého názoru příliš stručná, až heslovitá, na úkor srozumitelnosti sdělení. 

• V popisech chromatogramů na Obr. 5.8 až Obr. 5.13 chybí zmínka o separaci HPLC. 
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• Nemohu souhlasit s textem na str. 37: „Z něj byly v případě koncentračního typu kalibrační závislosti 
připraveny roztoky o koncentraci od 20 do 120 ng cm-3 a nástřik byl 25 µl. Na druhou stranu v případě 
nástřikového typu kalibrační závislosti byl použit roztok o koncentraci 2 µg cm-3 a nástřicích od 10 do 60 µl. 
Po přepočtení na množství DMAsV v jednotkách ng si přidružené kalibrační body hmotově odpovídaly.“ 
Z hodnot uvedených koncentrací a dávkovaných objemů prvních dvou vět by vyplývalo, že hmotnosti 
nadávkovaného As si nebyly rovny, ačkoli Obr. 5.1 ukazuje opak a tvrdí to i třetí citovaná věta. 

• V textu na str. 39 pod Obr. 5.1 jste napsal: „Mezi vzorkem 2 – 20 µl a 3 – 30 µl nebyl pozorován významný 
rozdíl.“ Mně ten rozdíl velikostí v pořadí druhého píku chromatogramů (odpovídá As(GS)3) připadá 
významný. 

1. Proč v Tab. 5.1 a Tab. 5.2 používáte pro koeficient determinace malé písmeno r2? 

2. Co znamená zkratka ID uvedená v Tab. 4.2 a Tab. 4.4 na str. 30-31? V seznamu není vysvětlena. 

3. Jaké byly hmotnost, velikost a čistota sorpčních kuliček NaOH v sušicích patronkách? 

4. Co znamenají pojmy: standardní koncentrace (str. 37); klasická kalibrace (str. 38); koncentrační kalibrace 
(str. 37); konstantní nástřik; proměnný nástřik a v čem se tyto pojmy vzájemně liší? 

5. U Obr. 5.4 a Obr. 5.5 postrádám alespoň odkaz na podmínky, koncentrace apod. Byl pro získání dat 
prezentovaných na Obr. 5.4 a Obr. 5.5 ve vzorcích použit nad i pod obrázky zmíněný enzym AS3MT?  

6. Máte nějakou představu o mechanismu sorpce v koloně a identitě specie arsenu, která způsobuje onen 
„neidentifikovaný pík“ (č. 3 na Obr. 5.10), patrný i v chromatogramu slepých vzorků 1 a 2? 

7. Jsou si podobné plochy píků v chromatogramech deionizované vody (jako na Obr. 5.14) při opakování 
experimentu? Překvapuje mě přítomnost MMAs a DMAs v deionizované vodě. 

8. Jsou hodnoty mezí detekce a stanovitelnosti v Tab. 5.3 hmotnostními koncentracemi sloučenin obsahujících 
arsen nebo hmotnostními koncentracemi arsenu vázaného v příslušných speciích? 

9. Z Tab. 5.3 jsem usoudil, že se citlivosti stanovení jednotlivých specií arsenu různí. Neměly by být tyto 

citlivosti ve výpočtu relativního zastoupení specií arsenu z relativní plochy píků zohledněny? 

10. Pokračuje zkoumaná enzymatická methylace arsenu dokumentovaná Obr. 5.17 i po více než 24 hodinách? 
Zkoumal jste, kdy se reakce zastaví? 
 
Předloženou diplomovou práci doporučuji / nedoporučuji k dalšímu řízení. 
 
V Praze, dne 29. 1. 2019 
 …………………………………… 
 RNDr. Václav Červený, Ph.D. 


