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II. Posudek oponenta 

 

Téma diplomové práce Jany Spáčilové, SPE organických sulfátů na iontoměničích, je tématem zajímavým a 

žádoucím. Diplomantka provedla podrobnou rešerši o SPE metodách řady látek, které nazývá organickými 

sulfáty. Této rešerši byla dle názoru oponenta věnována patřičná pozornost. V druhé části práce diplomantka 

úspěšně provedla syntézu 6-sulfatotymelatoninu. Práce má obvyklé členění, je však přinejmenším nezvyklé 

uvádět cíl práce až jako šestou kapitolu. Syntéza 6-sulfatotymelatoninu je vcelku přehledně popsána a 

získané výsledky jsou shrnuty v kapitolách diskuse a závěr. Za nejcennější přínos práce považuji souhrn SPE 

postupů uvedený v tabulce 5 a ověření syntetického postupu pro 6-sulfatotymelatonin. Práce ovšem působí 

značně neuceleným dojmem a obsahuje ohromné množství chyb formálních i věcných. 

 

Formální chyby: 

 

1. Text na str. 10 je nejasný až zavádějící. Z údaje o řádové koncentraci melatoninu (pg/ml) není zřejmé, 

proč je stanovení 6-sulfatoxymelatoninu výhodné. 

2. Diplomantka často používá podivné pojmy nebo laboratorní slang, např. „odpařitelnost“ (str. 18), „nepatrné 

vakuum“ (str. 24), „farmaceutické tablety“ (str. 33), „močové vzorky“ (str. 33), amonikolonky (str. 20), „plynná 

chromatografie“ (str. 50). 

3. Na řadě míst se v textu vyskytují zkratky, které nejsou nikde vysvětleny, např. PREG, DHEA, HFBA (str. 

27), d4-AS (str. 28). 

4. Místy diplomantka otrocky překládá anglický text do češtiny, viz např. výraz „obnova“ na str. 33, místy 

anglický výraz nepřeloží („anionexchange“ na str. 34) a o několik řádků dále uvádí český „překlad“: 

„anionvýměna“. 

5. Často v práci nejsou ohebné slovní druhy skloňovány nebo je skloňováno špatně, např. „příprava 

spočívala přidáním BaOH2“ (str. 34). Zde je rovněž vzorec hydroxidu špatně. 

6. Co diplomantka rozumí pojmy „silný kationt“, „silný aniont“ a výrazem „roztoky mají široké pH rozmezí“? 

7. Pro vpravení vzorku do chromatografu se užívá výraz „nástřik“, nikoli „vstřik“. 

8. Co se rozumí pojmem „zbytková množství“ na str. 24, řádek 17.? 

9. Jak se opravdu nazývá sloučenina uváděná na 4. Řádku na str. 35? 

10. Vzorec na obr.7 na str. 44 je špatně, v poloze 5 má být hydroxyskupina, nikoli methoxyskupina. 

11. Diplomantka definuje v úvodu práce na str. 6 sulfáty jako estery. Pak ovšem dochází k omylu na str. 24, 

kde jsou do rešerše zařazeny i atropinsulfát a gentaminsulfát, což jsou sírany příslušných bazí (viz ČL 1997). 

Na iontoměničích pak patrně půjde o kationickou výměnu. 

 

Věcné chyby: 

 

1. Charakteristika iontové síly na str. 20, dole je zcela nedostatečná. Ví diplomantka, co je iontová síla? Jaký 
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