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Oponentní posudek bakalářské práce slečny Evy Bláhové 

Voltametrické chování cholesterolu na elektrodě ze skelného uhlíku 

 

Bakalářská práce slečny Evy Bláhové Voltametrické chování cholesterolu na elektrodě ze skelného uhlíku, 

vypracovaná v rámci studijního oboru Medicinální chemie na Katedře analytické chemie UK PřF v roce 

2019, mi byla předložena v rozsahu 44 stran, 21 obrázků, 5 tabulek a 38 bibliografických odkazů. 

 K předkládané práci mám následující věcné připomínky a dotazy, ke kterým by se autorka měla při 

obhajobě práce vyjádřit: 

▪ Str. 16: rovnice (1.1)–(1.3) jsou psány pouze slovy. Proč autorka nevyjádřila příslušné látky, jak je 

v chemii zvykem, strukturními vzorci? 

▪ Str. 18: v odst. 1.4 postrádám údaje o limitech stanovitelnosti (resp. detekce) cholesterolu popsanými 

metodami. Může autorka porovnat jí dosažené limity stanovitelnosti (resp. detekce) s hodnotami 

dosaženými metodami popsanými v tomto oddílu. Jaký je autorčin názor na použití jí vypracované 

metody pro stanovení cholesterolu v autentických vzorcích, například tuků?  

▪ Str. 25, obr. 3.1: skutečně bylo měření prováděno s nevodnou referenční elektrodou podle Pleskova? 

▪ Str. 33: Autorka zjistila, že na elektrochemickou oxidaci cholesterolu má vedle kyseliny chloristé vliv 

i kyselina sírová. Co ji vedlo k tomu, že ji z dalšího testování vypustila a sledovala pouze vliv kyseliny 

chloristé, ačkoliv například ze srovnání obr. 3.7 a 3.8 plyne, že by tento vliv mohl být velmi zajímavý. 

 

 Dále mám k práci následující připomínky, které nijak nesnižují kvalitu práce a spíše mají sloužit autorce 

pro další odborný růst: 

▪ Při psaní jednotek se nepoužívá násobící tečky (autorka navíc používá tečku na účaří), například nikoliv  

mol.l–1, ale mol l−1, nikoliv nA.s1/2.V−1/2, ale nA s1/2 V−1/2. Podobně při psaní čísel v mocninných tvarech 

se používá střední tečky (nebo násobícího znaménka), tedy nikoliv 1.10−3, ale 1 · 10−3, případně 1×10−3. 

▪ Str. 6, anglický abstrakt: Pátá věta má chybný slovosled. 

▪ Str. 8, použité zkratky: Běžné zkratky GC, HPLC, MS a UV se neuvádí (viz http://www.chemicke-

listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/information/authors). Není vhodné zavádět zkratky nové 

(LB reakce), zejména když ji autorka v textu použije jen třikrát. Autorka by kromě zkratek měla uvést 

i seznam použitých fyzikálních a fyzikálně-chemických veličin včetně rozměrů. 

▪ Str. 10, obr. 1.1: Pro čtenáře by bylo přínosné do struktury uvést systém číslování atomů steranového 

jádra. 

▪ Str. 10: slova „de novo“ se v českém textu píší kurzivou. 

▪ Str. 11 (a i jinde v textu): nepřípustná dělení slov; například HMG-|CoA, 5-|difosfomevalonát 
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▪ Str. 13: názvy organických kyselin se píší v pořadí přídavné jméno, podstatné jméno; například cholová 

kyselina. 

▪ Str. 16: nikoliv „detekovat“ ale „detegovat“. 

▪ Str. 17: Zvolené nadpisy odstavců 1.3.2 a 1.3.3 budí dojem, že spektrofotometrické metody nepatří mezi 

metody instrumentální. 

▪ Str. 24: veličina R je rozpětí hodnot měření, nikoliv jak uvádí autorka rozptyl měření. 

▪ Str. 25: název ferrokyanid je zastaralý a není přípustný. 

▪ Str. 25, obr. 3.1: legenda obrázku se nesmí dělit mezi dvě strany. 

▪ Str. 27, obr. 3.2: pro lepší orientaci čtenáře by bylo vhodné naznačit šipkami směr polarizace elektrody. 

▪ Str. 42, Literatura: U všech bibliografických odkazů chybí čísla svazků příslušných časopisů. U této 

připomínky doporučuji autorce zvážit vyhotovení opravného listu. 

 

 Přes výše uvedené připomínky je zřejmé, že předkládaná bakalářská práce je vypracována na odpovídající 

úrovni. Cíl práce je jasně definován a byl splněn. Teoretická část je dostatečně obsažně zpracována, 

experimenty jsou vhodně voleny, správně provedeny a vyhodnoceny. Data jsou prezentována vhodnou a 

přiměřenou formou. 

 Konstatuji proto, že předkládaná práce slečny Evy Bláhové splňuje podle mého názoru nároky kladené na 

bakalářské práce na UK PřF, a proto ji doporučuji k dalšímu řízení. Práci klasifikuji stupněm velmi dobře.  

 

 

 

 

Praha, 6. září 2019       doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. 


