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Jméno a příjmení uchazeče/ky: Bc. Nela Kohoutová   
 
Název práce: Stanovení aminokyselin na elektrodách na bázi mědi 
 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah DP a její členění 

x A - přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí 

 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 

x B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 

názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

x 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 

x B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, 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. 

 

Práce je předkládána v celkovém rozsahu 43 stran, dále 14 obrázků a 2 tabulek ve výsledkové 

části a 42 bibliografických citací. Ocenit je třeba úvod, který předkládá relevantní informace k 

rozvíjené tématice elektrochemické detekce aminokyselin i informace k detekci aminokyselin 

jinými metodami. Z výsledkové části je evidentní, že experimenty často nevedly k předpokládáným 

výsledkům a autorka musela navrhovat alternativní postupy tak, aby zkonstruovaný 

elektrochemický detektor poskytoval analyticky využitelnou, tj. reprodukovatelnou a dostatečně 

citlivou odezvu. To je zřejmě důvodem menšího rozsahu práce. Nicméně získané výsledky by 

mohly být obšírněji diskutovány. 

 Původní cíle práce byly zřejmě odvážnější než ty, které byly s vynaložením značného úsilí 

dosaženy. Doporučovala bych toto reflektovat i v názvu práce. Stávající považuji za příliš obecný. 

Po jazykové a formální stránce je práce zpracována pečlivě s minimem překlepů a 

gramatických chyb. Uvedené výhrady však svědčí o tom, že autorka pracovala z velké části 

samostatně, obzvláště při zpracování výsledků a samotném sepisování práce.  
 

K práci mám následující formální, stylistické a obecné připomínky:      
 

1) Str. 17: Výrobce elektrod firma Monokrystaly nesídlí v Trutnově, ale v obci Přepeře u Turnova. 

2) Obr. 3.11. – 3.14.: V popisu chybí údaj o potenciálu detekce. 

2) Obr. 3.8. – 3.11.: Větší rozsah osy x by umožnil včlenění krajních bodů do grafů tak, aby nebyly 

půlené osou y.   

3) Obr. 3.3.-3.6.: Obrázky hydrodynamických voltamogramů pro tyrosin a závislost proudu pozadí 

na potenciálu na jednotlivých elektrodách považuji za nadbytečné, obzvláště když v obr. 3.7. 

jsou opět vyneseny hydrodynamické voltamogramy tyrosinu pro všechny elektrody. Vynést do 

téhož obr. (tj. 3.7.) i proudy pozadí na všech elektrodách by jistě bylo dostatečné přehledné. 

4) Občasný výskyt odborně nepřesných vyjádření (např. obr. 3.13. – 3.14.: Na obrázcích jsou 

chromatogramy, tj. v popisu obr. bych doporučila nahradit výraz „Vybrané křivky tyrosinu“; 

str. 24 dole: „Proměřeny byly potenciály v rozsahu od -0,2 do 0,4 V“ atd.)  

5) Kladné hodnoty potenciálů je doporučeno uvádět se znaménkem +. 

6) Občasné chyby v interpunkci (čárky ve větách navíc - např. str. 24/ř. 2; str. 29/ř. 3). 



 

 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1) Pro testování detektorů z měděných drátků v průtokovém uspořádání byla použita HPLC 

s využitím jediné modelové aminokyseliny.  

- Jaké jsou výhody oproti použití jednoduššího FIA sysému? 

- V práci postrádám retenční charakteristiky tyrosinu na obou použitých kolonách 

 

2) Jaká byla stabilita proudu pozadí? Mezi obr. 3.6. (hydrodynamické voltamogramy tyrosinu a 

závislost proudu pozadí na potenciálu) a obr. 3.12. a 3.13. (chromatogramy tyrosinu) je 

nápadný rozdíl (tj. proud pozadí 4 A a 19 A). 

 

3) Tyrosin byl vybrán pro možnost kontroly elektrochemické detekce UV detekcí. Jaká byla 

použita vlnová délka? Předpokládala bych, že výsledky těchto kontrol budou součástí práce, 

např.: 

- porovnání koncentračních závislostí získaných s využitím elektrochemické a UV detekce 

- porovnání šířky píku, kdy konstrukce elektrochemického detektoru zřejmě významně přispívá 

k velké šířce píku (obr. 3.13.) 

 

4) Str. 27: Skutečnost, že velikost plochy elektrody nemá vliv na výšku signálu, je vzhledem 

k principu detekce překvapující. Máte pro tento jev nějaké vysvětlení? 

 

5) Na str. 20 a 33 je uvedeno, že LOD (LOQ) byly vypočteny jako trojnásobek (desetinásobek) 

šumu základní linie nejnižší změřitelné koncentrace a následně přepočteny na koncentraci. Jak 

byl tento šum určen, proč právě u nejnižší změřitelné koncentrace a jak proběhl přepočet na 

koncentraci? 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  JE /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  / NE   

 

Navrhovaná celková klasifikace: velmi dobře 

 

Datum vypracování posudku: 30.8.2020  

 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta : doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D. 


