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Posudek disertační práce Mgr. Jana Kloudy 

Název práce: A New Approach to the Electroanalysis of Primary Bile Acids and Re-

lated Steroids (Nový přístup k elektroanalýze primárních žlučových 

kyselin a příbuzných steroidů) 

 
V anglickém jazyce psaná disertační práce Mgr. Jana Kloudy představuje svazek o 93 stra-

nách, který obsahuje pět kapitol tvořících úvodní literární přehled a souhrn cílů a výsledků 

disertační práce, dále pak obsahuje tři přílohy, což jsou kopie odborných článků (psaných 

v anglickém jazyce uveřejněných v renomovaných mezinárodních vědeckých časopisech) 

o předmětu disertační práce, jejichž je Mgr. Jan Klouda hlavním (prvním v pořadí) autorem, 

a na závěr jsou připojeny seznamy publikací, konferenčních příspěvků, absolvovaných stáží 

a řešených grantových projektů kandidáta. 

Předkládaná disertační práce se zabývá komplexním vývojem nové analytické metody, která 

umožňuje chemickou aktivaci žlučových kyselin pro jejich elektrochemickou oxidaci na ne-

modifikovaných elektrodových materiálech a která byla aplikována pro stanovení cholové 

kyseliny a chenodeoxycholové kyseliny. Výsledky elektrochemického stanovení uvedených 

analytů ve vzorcích umělého a lidského séra byly úspěšně porovnány z hlediska přesnosti 

s dříve popsanou metodou (HPLC s fluorescenční detekcí). 

Práce Mgr. Jana Kloudy podává více než přesvědčivý obraz o spolehlivé odborné kvalifikaci 

autora v elektroanalytické chemii. Popisy pracovních postupů, experimentálních měření a 

jejich výsledky jsou uváděny přehledně a kriticky posuzovány, práce jiných autorů jsou peč-

livě citovány – úvodní stať odkazuje na 70 literárních pramenů. Text disertační práce je psán 

velmi čtivým anglickým jazykem, ojedinělé drobné jazykové chyby mají povahu spíše pře-

klepů či drobných nekonzistencí v rámci jednou zavedené formy. Tyto drobnosti však nijak 

nesnižují vysokou kvalitu předkládané disertační práce. Tři přílohy disertační práce – odbor-

né články uveřejněné v renomovaných mezinárodních vědeckých časopisech – prošly přís-

ným recenzním řízením, takže k jejich obsahu rovněž nemám žádných zásadních výtek. 
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K diskuzi předkládám následující dotazy: 

1) Na str. 17 je uvedeno, že technika LC-MS/MS může být použita pro studium biochemic-

kých procesů v lidském těle. Mohl by, prosím, autor více konkretizovat tuto informaci a uvést 

některé příklady těchto studií? 

2) V abstraktu práce je zmínka o tom, že na základě výsledků CE-MS experimentů byl navr-

žen mechanismus aktivační reakce pro studované analyty. Jednalo se v tomto případě 

o návrh mechanismu pouze na základě získaných výsledků, nebo šlo spíše o potvrzení již 

dříve známého mechanismu? 

3) Na str. 33 jsou v tab. 2 uvedeny parametry kalibračních přímek pro stanovení studova-

ných analytů. I když zde není uveden rozsah koncentrací, předpokládám, že je totožný 

s rozsahem uváděným na obr. 12. Existuje nějaké omezení, kvůli kterému byla koncentrace 

80 µmol L–1 nejvyšší stanovovanou koncentrací pro oba analyty? 

4) V kapitole 3.4.2 je testována možnost stanovení studovaných analytů pomocí techniky 

FIA-AD. Mohl by, prosím, autor ve stručnosti povědět, zda by tato technika mohla být bez 

dalších vylepšení využita v klinické či medicinální praxi a v čem může konkurovat současně 

používaným metodám? 

5) Mohl by, prosím, autor pro zajímavost ukázat původní záznamy (ampérogramy) pro FIA-AD 

stanovení studovaných analytů, jimž odpovídá kalibrační závislost na obr. 14? Byly při tomto 

stanovení získané výsledky testovány na odlehlost? Jak zde byla počítána hodnota LOD? 

Mgr. Jan Klouda prokázal své tvůrčí schopnosti a jeho disertační práce splňuje poža-

davky kladené na disertační práci v daném oboru. Proto předkládanou disertační prá-

ci plně doporučuji k obhajobě jako základ pro získání titulu Ph.D. 

 

 

doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. 

V Praze, dne 19. srpna 2020 


