
Posudek oponenta bakalářské práce

Jméno a příjmení uchazečky: Eva Havelková

Název práce:
FIA stanovení heparinu se spektrofotometrickou detekcí

A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností)

1. Rozsah BP a její členění

X Aipřiměřené,odpovídajícharakteruBPavýznamujednotlivýchčástí

8-nevyrovnané,členěnínenílogickéneborozsahjednotlivýchčástínekorespondujesjejichvýzmamem

C -uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje

N - nedostatečné

2. Odborná správnost

X A - výbomá, bez závažnějších připomínek

8-velmidobrá,sojedinělýmidrobnýmizávadami(nejasnostvýkladu,chybyvevzorcíchnebochemických
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků)

C -uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami

N - nevyhovující, s hrubými chybamí

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů

X A-bezpřipomínek,všechnypřevzatéúdajescitacízdroje,celkovýpočetcitacíodpovídácharakterupráce

8 - 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 plaáátu (časté opomíjeni' odkazu na zdroj převzatých
dat, popř. opsání velkých částí textu)

4. Jazyk práce

X A-výbonú,prácejenapsánačtivěasrozumitelně,bezzávažnějšíchgramatickýchn.pravopisnýchchyb

8 -velmi dobrý, ojedinělé sůlistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby

C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskyttijí
obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace

N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami

5. Formální a grafická úroveň práce

X     A -výbomá, bez překlepů a chyb ve formátování

8 -velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratbr apod.

C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami

N - nevyhovující, s četnými hi.ubými chybami



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.  :

Bakalářská práce  slečny Evy Havelkové je věnována optimalizaci  nově navržené metody
stanovní heparinu pomocí inj ekční průtokové analýzy se spektrofotometrickou detekcí.

Bakalářská práce je členěna do pěti základních kapitol.  Literámí  část je přehledná,  uvádí
řadu  informací  na  úrovni   současného  poznání.   Výsledková  část  a  diskuze  přináší   množství
experimentálních dat,  která jsou  přehledně vyjádřena v podobě grafů  a tabulek.  Práce je  sepsána
čitelně,  bez významných formálních  nedostatků.  Přínosem této  práce je rozšíření  skupiny  metod
stanovení   heparinu   o   metodu   stanovení   heparinu   pomocí   injekční   průtokové   analýzy   se
sp ektrofotmetrickou detekcí.

Celkově  na  mě  práce  působí  velmi  zdařile.  K předložené  bakalářské  práci  slečny  Evy
Havelkové mám několik otázek uvedených níže.  Tyto otázky jsou projevem mého zájmu o danou
problematiku a nikterak nesnižuj í kvalitu předkládané práce.

8. Obhajoba

Dotazy k obhaýobě

1) Na str. 7 v druhém odstavci uvádíte, že se vzorek ve středu trubičky ®ři FIA zapojení)
pohybuje s lineámí rychlostí dvakrát větší než je rychlost činidla. Znamená to tedy, že se vzorek
ve středu trubičky reakční cívky sám pohybuje (proudí) v proudu činidla ve směru toku činidla?

2) Obr. 4.2 (str.  15) zobrazuje lineámí část kalibrační přímky pro spektrofotometrické stanovení
heparinu při statickém měření. Jaký celkový koncentrační rozsah j ste proměřovala?

::n;težtnrácoitfž:Í3f5o:oa|dd22i3a:eupvráodftgriifé3ár`nsírdyln8!ri?cdkeýj:o=snaásů::?5Sgon-í5bmog|oddmp-o3Yííaji:|ía
jste tedy i vyšší koncentrace heparinu? Pokud ano, pozorovala jste zakřivení kalibrační závislosti?

4) Budete v dané práci pokračovat, například analýzou vzorků se složitější matricí?

5) Porovnávala jste Vámi dosažené výsledky FIA stanovení heparinu (mez detekce, lineární
dynamický rozsah) s výsledky jiných metod stanovení heparinu publikovaných v odbomé
literatuře? Zejména porovnání s prací [ 16]?

Stanovisko k opravě chyb v práci:
opravný lístek/oprava v textu  JE  /

C. Celkový návrh

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:

V Praze, 8. června 2009

zakroužkujte) podmínkou pfij etí práce

Mgr. Jakub Hraníček


