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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: 

Zpracování výsledků práce: Práce je celkově napsána velmi čtivě a srozumitelně. Přesto jsem zpracování 

výsledků hodnotila stupněm B. Důvodem je opakované tvrzení, že koncentrace závisí na ploše abakaviru. 

Tvrzení „Predložená kalibračná závislosť koncentrácie na ploche abakaviru a tablety je znázornená na 

obr. 4.4“ lze nalézt na str. 47, kapitola 4.2.2, poslední věta prvního odstavce. Obdobné tvrzení je uvedeno na 

str. 49, a to že „..na obr. 4.5 je uvedena kalibračná zavislosť logaritmických hodnôt koncentrácie na ploche 

píku len pre abakavir“. Stejné tvrzení je uvedeno i u popisu obr. 4.5 na str. 49. Tato tvrzení je třeba opravit 

formou opravného lístku. 

- chybný odkaz na obr. 4.11 - 4.13 na str. 60, správně 4.12 – 4.14 

- při optimalizaci potenciálu pro elektrochemickou oxidaci (str. 62) je uveden rozsah 300 – 1150 mV, 

v následujícím odstavci 300 – 1500 mV, stejně jako v závěru (str. 69) 

 



Dotazy: 

1. Na str. 14 píšete, že míru shody vzájemné závislosti 2 náhodných proměnných určuje koeficient 

determinace a QC koeficient. Můžete prosím vysvětlit, co je QC koeficient? Nikde v práci není uvedeno. 

2. Na str. 30 a i jinde uvádíte, že roztoky standardu abakaviru a tablety Ziagen pro validaci analytické 

metody jste připravila o koncentraci 2,5 g l-1 a 1 mmol dm-3. Proč pro jeden roztok uvádíte hodnotu 

hmotnostní koncentrace a pro druhý molární koncentrace?  Lze očekávat obdobné výsledky validace 

analytické metody i pro řádově odlišné koncentrační úrovně abakaviru než jste použila Vy (7,46 a 1,00 mmol 

dm-3)? 

3. Na str. 44 v kap. 4.1.2 při popisu optimalizovaného gradientového programu uvádíte, že strmý pokles 

obsahu acetonitrilu mezi 8. a 9. minutou je z důvodu zpomalení eluce. Je to opravdu tak? Není to spíše 

rychlý návrat do původních podmínek gradientového programu? 

4. Na str. 50 v Tab. 4.8 uvádíte hodnoty směrodatných odchylek ploch a retenčních časů abakaviru v roztoku 

a v tabletě. Opravdu je směrodatná odchylka retenčních časů v řádu 102 min? Není tam chyba? 

5. Na str. 52 shrnujete výsledky testování robustnosti Vaší analytické metody. Uvádíte, že zvýšením obsahu 

acetonitrilu v mobilní fázi o 2 obj. % došlo ke zlepšení rozlišení píků abakaviru a degradačního produktu O2. 

V tab. 4.9 na str. 51 je zřejmý pokles rozlišení z hodnoty 26 na 23 jak pro roztok abakaviru, tak pro analýzu 

tablety. Můžete se k tomu vyjádřit? 

6. Při elektrochemické oxidaci abakaviru byl sledován vliv pH 0,05 mmol dm-3 octanu amonného (pH 4,0 – 

7,0 – 9,0) na průběh degradace. Oxidace pomocí 3% peroxidu vodíku byla studována v deionizované vodě? 

Lze také očekávat vliv pH reakční směsi na průběh chemické degradace? Pokud ano, bude předmětem 

studia? 

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji / nedoporučuji k dalšímu řízení a navrhuji klasifikaci výborně. 
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