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II. Posudek oponenta 

Bakalářská práce Lenky Vatahové se věnuje možnostem stanovení glukosamin sulfátu v potravinových 
doplňcích. Práce je sepsána na 36 stranách za použití 39 odkazů a je rešeršního charakteru. V části, která je 
nazvaná "teoretická část", je stručný souhrn chemických vlastností a popis farmakologického působení 
glukosaminu. V analytické části práce se autorka zaměřuje výhradně na separační metody HPLC a CE. 
Vedle základního popisu separačních metod jsou představeny jednotlivé metodické přístupy pro stanovení 
glukosaminu nejen v lékových formách, ale i v biologickém materiálu.  
Celkově práce působí rozpačitým dojmem zejména z důvodu absence kritického nadhledu nad zvolenou 
problematikou. Práci lze také vytknout velkou četnost překlepů a formulačních nepřesností a také naprosto 
chaotický seznam literatury.  
 

K práci mám následující připomínky: 
1. V prohlášení chybí datum! 
2. Zkratky by měly být při prvním použití v textu vysvětleny. 
3. NaOH a Na2CO3 jsou běžně známé vzorce a ne zkratky! 
4. str. 12 - na dvou místech se odkazujete na „Setnikare a spol“, ale odkaz není uveden v seznamu 

použité literatury. 
5. V kapitole 4.1. není jasné, odkud jste čerpala jednotlivé informace a zároveň pochybuji, že se 

informace o HPLC daly nalézt ve zdroji 14. Obr. č. 4 nebyl čerpán ze zdroje 15.  
6. Obr. č. 3 nebyl čerpán ze zdroje 6. 
7. Požaduji část “Citovaná literatura“ sjednotit formou „Errata“! 

 

K práci mám tyto dotazy: 
1. Jaká detekce byla použita u metod uvedených v odstavci 4.2.1 a 4.2.4, kdy byla stejně jako u metody 

v kapitole 4.2.3 zvolena derivatizace pomocí FMOC? 
2. Nechápu souvislost mezi prvními čtyřmi řádky kapitoly 4.2.5 a zbytkem textu této části. Zároveň 

v závěru práce (str. 31) nesouhlasím s druhou větou druhého odstavce. Prosím o vysvětlení. 
 

Dotaz do diskuze: 
Jakou separační metodu (a také jakou detekci) byste zvolila jako metodu první volby pro stanovení 
glukosaminu: 

a) v potravinových doplňcích  
b) v tělních tekutinách? 

 

Závěr: I přes uvedené nedostatky lze konstatovat, že studentka Lenka Vatahová prokázala schopnost 
pracovat s odbornou literaturou a nalezené informace prezentovat formou odborného textu. Proto práci 
doporučuji k obhajobě. 
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