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Jméno a příjmení uchazečky: Monika Zahradníková  
 
Název práce: Stanovení intrabuněčné koncentrace sukcinátu pomocí kapalinové chromatografie 
s hmotnostní detekcí 
 
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 

X B - nevyrovnané, členění není logické nebo 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) 

X C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 
3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

A 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 

X C - uspokojivý, 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 

X 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 

 



 
Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. 
     Autorka se ve své práci zabývá stanovením kyseliny jantarové, jako nespecifického markeru patologických stavů 
organismu. Ke stanovení byla použita metoda LC-ESI/MS. Práce je napsána v klasickém členění a je doplněna 
úctyhodným počtem citací, ze kterých předkladatelka vycházela především v obecné části. Literární část je zpracována 
pečlivě a poměrně podrobně definuje úlohu a význam sukcinátu jak z hlediska vztahu k citrátovému cyklu, tak i 
z hlediska signální molekuly. Následuje kvalitně zpracovaný přehled možností stanovení sukcinátu a kapitola o 
hmotnostní spektrometrii, která má spíše učebnicový charakter, a měla by být spíše směřována k vlastnímu tématu 
práce. Vlastní experimentální část je založena na studiu derivatizace kyseliny jantarové a šťavelové benzylalkoholem 
v přítomnosti trimethylsilylchloridu. Byla získána uspokojující kalibrační závislost pro derivatizovanou kyselinu 
jantarovou a byly učiněny pokusy identifikovat vedlejší produkty derivatizace jako možné rušivé elementy reálného 
stanovení včetně poznatku o degradaci C-18 sorbentu při vlastní analýze. V této souvislosti je identifikace 
vinyltrihexylsilanu poněkud překvapivá.  
     Jakkoliv si dovolím kladně hodnotit literární část, tak musím konstatovat, že experimentální část je poměrně chudá i 
z hlediska bakalářské práce a i když chápu experimentální problémy a obtížnost interpretace výsledků. Čtenář se může 
z textu mylně domnívat, že se jedná o analýzu biologických vzorků, což je často zmiňováno, realita je ovšem pouze v 
modelovém systému studovaného procesu. Bohužel je v textu i řada nepřesných formulací. Názvosloví organických 
sloučenin neodpovídá zavedeným pravidlům a je hybridem českých a anglických pravidel. V textu se vyskytuje i řada 
nepřesných formulací, těžko říct jak chápat např. poslední větu na str. 14. Takovýto úkon v in vivo MR si dovedu jen 
těžko představit. Stejně tak „esterifikace nabitou skupinou“ na str. 15 je velmi originální formulací. Slohová 
nekonvečnost se příjemně odráží i na str. 24 ve formulaci “Mechanizmus optimalizované derivatizace je prezentován 
v experimentální části, neboť nebyl předmětem studia“.   Obrázek 7 je pro čitatele dosti dlouhou dobu tajemný, i když 
z dalšího textu a tabulky většinu údajů v něm obsažených pochopí. 
Předložená bakalářská práce vykazuje určitou nevyrovnanost mezi dobře zpracovanou teoretickou a a chudší a 
především, zřejmě v časové tísni, vytvořenou experimentální částí. Na druhou stranu ovšem musím konstatovat, že 
přinesla i pozitivní výsledky jako základ budoucího studia či reálného stanovení sukcinátu v reálných biologických 
vzorcích. Identifikaci nečistot a především destrukci chromatografického sorbentu bych věnoval v diskusi větší 
pozornost. 
I přes uvedené nedostatky považuji práci za splňující základní požadavky kladené na tento typ prací a doporučuji ji jako 
podklad k obhajobě.    
 
B. Obhajoba 
Dotazy k obhajobě  
1) Na str. 15 mi nedá spát „esterifikace karboxylové skupiny nabitou skupinou“. Co jste tím myslela?. 
Mohla byste ve stručnosti uvést mechanismus esterifikace karboxylové kyseliny v kyselém prostředí? 
2) Na str. 16, druhý řádek shora: dimethylaminoethyl-ester si dovedu představit, co ale chápete od názvem 
trimethylaminoethylester? 
3)V experimentální části při derivatizaci (na str. 22) uvádíte, že po reakci byl objem ve vialce doplněn na 
0,5 ml. Jak jste to technicky provedla, připravujete.li anylatický vzorek s požadavkem definované 
koncentrace ? Jaká byla přesnost koncentrací kalibračních roztoků? 
4) Máte nějakou představu o vzniku identifikovaného vinyltrihexylsilanu při chromatografii na C-18 
sorbentu? 
5) Jak vidíte možnost reálného stanovení sukcinátu v reálných vzorcích, v poměrně složité biologické 

matrici při použití Vámi studované metodiky? 
 
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:  2-3 
 
Datum vypracování posudku: 13.1.2020 
 
 
 
Jméno a příjmení, podpis oponenta :  doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 



 
 


