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Název práce: Elektroforetické stanovení nízkomolekulárních organických kyselin
v moči s duální detekcí

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

8 -nevyrovnané, členění není logické nebo rozsah jednotlivých částí nekorespon

C -uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje

N - nedostatečné

2. Odborná správnost

X A -výbomá, bez závažnějších připomínek

8 -velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chem
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

8 -uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citac]'

C -s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardm" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky,   i
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

X A -výbomý, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších

8 -velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pra`

C -upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisn
obtížně srozumitelné n. nej ednoznačné fomulace

N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami

5. Formální a grafická úroveň práce

X A - výbomá, bez překlepů a chyb ve formátování

8 -velmi dobrá, ojeďnělé chyby formátu citací, přek

C -uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechá

N -nevyhovující, s četnými hrubými chybami

gramatických n. pravopisných chyb

vopisné chyby

é chyby, ojediněle se vyskytují

chybějící zkratky apod.

ní stránky) nebo četnějšími drobnými chybami



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. :

Oceňuji srozumitelné, jasné vyj adřování, jednoduché obrázky a přehledné závěry.
Připomínku mám pouze k legendě u grafů a tabulek od strany 42 dále: 1egenda odkazuje na
podmínky analýzy popsané u obr.  10, není zde však uvedena strana textu pro rychlé dohledání
kompletní infomace.

Poznámka k praktické části: linearita metody byla testována v rozsahu do 100 Limol/L, ačkoli
některé z kyselin se v moči vyskytují ve vyšší koncentraci -toto není v práci diskutováno.
Pro ověření metody bych doporučovala použít více různých vzorků moče, včetně moče střádané 24
hodin.

Vypracovaná metoda stanovení organických kyselin v moči za použití duální detekce je zajímavá a
jeví se jako vhodná pro další zpracování, s cílem využít tuto metodu v klinické praxi.

8. Obhajoba

Dotazy k obhajobě

1.   Jáký vzorek moči byl v experimentu pouŽíván -stále týž (od jedné osoby), nebo různé
vzorky, případně směsný vzorek připravený smícháním více močí?

2.   Jak diplomantka ověřovala, že pík laktátu skutečně odpovídá pouze laktátu a ne směsi
s fosfátem a acetacetátem, u nichž v práci uvádí, Že mají stejnou elektroforetickou
pohyblivost? Fosfáty j sou totiž v poměmě vysoké koncentraci (desítky mmol/L) běžnou
součástí moče.

3.   Práce neuvádí přehled, jaké „spektrum" organických kyselin se v praxi stanovuje (případně
o které kyseliny je zájem z hlediska klinické medicíny) ve srovnání s možnostmi
vypracované metody. Je v plánu využít tuto metodu i na stanovení dalších kyselin?

Stanovisko k opravě chyb v práci:
opravný lístek/oprava v textu  JE  /  P[EP±É (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce

C. Celkový návrh

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  AĚQ  /  NE

Navrhovaná celková klasifikace: výborně

Datum vypracování posudku:      #Lí: Lr  #Čr9ý

Jméno a příjmení, podpis l//Č,ď'.m,'/Č`Á`f2 Š /P i Č7 Č'  U`íf4


