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Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Jany Vosáhlové 

Studium redoxních reakcí a adsorpce 4-nitrofenyltriazolem značených nukleosidů a 

kresolů na borem dopovaných diamantových elektrodách pro vývoj elektroanalytických 

metod 

Předložená práce o rozsahu 86 stran se zabývá studiem možností využití borem dopovaných 

diamantových elektrod (BDD) ve vývoji elektroanalytických metod. BDD s různou úpravou 

povrchu byly testovány na dvou skupinách modelových sloučenin, izomerech kresolu a 

nukleosidech nesoucích 4-nitrofenyltriazol. BDD byly aplikovány jako pracovní elektrody jak 

v běžných voltametrických technikách, tak i v průtokových systémech.    

 

Práce je tradičně členěna do kapitol: úvod, experimentální část, výsledky a diskuze, literatura.  

Cíle předkládané práce jsou jasným způsobem formulovány v samostatné kapitole, která 

předchází kapitolu Úvod a není uvedena v obsahu. V rámci kapitoly Úvod autorka uvádí 

přehledné informace o přípravě, vlastnostech a aplikacích BDD. Dále pak informace o 

vlastnostech a technikách pro analýzu fenolických látek, zvláště pak kresolů. Závěrečná část 

této kapitoly pak čtenáře seznamuje s informacemi o elektroanalýze DNA a jejích komponent. 

V kapitole Výsledky a diskuse autorka uvádí a široce diskutuje výsledky dvou stěžejních 

studií aplikací BDD v elektrochemické analýze kresolů a modifikovaných nukleosidů. Obě 

studie byly již úspěšně publikovány v impaktovaných časopisech a kopie těchto článků jsou 

součástí příloh této práce. Vzhledem k tomu, že prezentované výsledky byly již publikovány a 

tudíž musely projít náročným recenzním řízením, oponent bude komentovat pouze některé 

drobné problémy, na které při četbě předkládané práce narazil. 

 

- V tabulce 1 (strana 33) jsou uvedeny hodnoty oxidačních potenciálů o- a p-kresolů na 

různých typech pracovních elektrod s přesností na jednotky milivoltů. Jaká byla chyba 

měření potenciálu v těchto experimentech? 

- Na straně 35 je uvedeno, že zvyšující se koncentrace boru v BDD filmu má významnější 

vliv na oxidaci p-kresolu než na oxidaci o-kresolu. Může autorka navrhnout vysvětlení 

popsaného jevu? 

- Na straně 46 autorka uvádí, že 7-deazaadenosin značený fenyltriazolem není 

elektrochemicky aktivní. Toto tvrzení však platí pouze pro studovaný rozsah potenciálů. 



- Oponent nepokládá za vhodné nahrazení v česky psané elektrochemické literatuře běžně 

používaného označení přenosová metoda (technika) slovním spojením transferová 

metoda. 

 

Práce je po formální a jazykové stránce vypracována na dobré úrovni s minimálním 

množstvím překlepů. Rovněž grafická úroveň prezentovaných obrázků je dobrá.  

 

V předkládané disertační práci autorka jasně dokumentuje schopnost samostatné tvůrčí práce 

a dobrý vhled do studované problematiky. I přes uvedené drobné připomínky předložená 

disertační práce po formální i obsahové stránce bezpochyby splňuje nároky na ni kladené, a 

proto ji doporučuji k obhajobě. 
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