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Předkládaná diplomová ptáce se zabývá moŽností využití tetraneopentoxy ftalocyaninu
kobďtratého (CoTNPc) jako látky pro modifikaci elekhody z vysoce orientovaného pyrolytického
grafitu (HOPG eleknoda) ke konstnrkci senzoru pro stanovení thiolových skupin.

K práci mám následující poznámlry, komentáře či otrízky:

l) občasný výskyt nevhodných formulací: Str. 15, ř. 11 ,,nevodné elektrochemické rozpouštědlo..;
str. 23, ř. 2 ,Jeflonové těsnění Vitoď.; popis všech obr. s voltamogramy: ,,HoPG vs. SCE.. ve
smyslu HOPG elektroda.

Str.9' kap.2: Teoretická část

2) Str. t5,Í.I3.t4: Všechny uvedené citace 45.49 tykaJící elektrochemických studií kobaltnatých
porfyrinů jsou s jednou výjimkou ze 60, či 70. let. Existují novější studie a souhrnné texty na
toto téma?

3) Str. |9, ř. |7: Mohla byste blíŽe vysvětlit větu: ,,Kobďtnaqý kationt byl zvolerr' protože pro
detekci thiolových skupin je potřeba dvouelektronová reakce.oo v souvislosti s rovnicemi (2.I)
až(2.3) na str. 15, které popisují sled reakcí při detekci thiolových skupin? Používají se pro
detekci thiolových skupin i jiné centrální kationty?

Str. 21' kap. 3: Experimentální část

4) Str. 22, W. 3.2.l: Chybí bližší charakteristika použité kalomelové a merkurosulfátové
referentní elekhody připravené v laboratoři. Byla nějak ověřovrána stabilita jejich potencirílu?

Str.25' kap.4: Výsledky a diskuse

5) Cyklické voltamogramy: Většinou chybí údaj o tom, kÍeré cykly jsou zobrazeny, dále není
nikde uveden směr polarizace (obt.4.1; obr. 4.2; obt.4.3 a další).

Str.25: Voltametrická studie v prostředí chloristanových iontů

6) Str. 25, obr.4.1: Cyklic\f voltamogram zríkladního elektrolýu, chybně uvedeny jednotky

oSY./, proud je v mA, ďejmě se jedná o trrA?
Str. 26, obr. 4.2: Na cyklickém voltamogramu jsou tři anodické píky A, B, C a jeden katoďcký
pík D, tuto skuteěnost by pro snazší orientaci měl respekÍovat zápis přechodů přiřazených
těmto píkum v textu, kde jsou všechny zapsény ve směru redukce.

sfo. 26, signrál C u +200 mV je přiřazen přechodu Coil1tNPc') 
- 

Co'(TNPďl), hraje nějakou
roli přítomnost zápomého náboje na ftalocyaninu při detekci thiolových skupin dle rovnic (2.1)
aŽ (2.3)' které předpokládají nenabid ftalocyanin?

7)

8)



Str. 26: Voltametrická sfudie v prostředí fosfátových iontů
9) Str. 28,tabulka4,|:Y popise tabulky chybí vysvětlení A,E, E112, dopředný azpětný scan by

bylo lépe popsat jako katodiclcý a anodický. Co je myšleno popisem HoPG vs. Fc/Fc*?
10)Signá1 C se vprostředí fosfiítových iontu nachází u cca +800 mV vs' sCE. Vpředchozí

kapitole 4.|]. v prostředí chloristanoqich iontů se tento nachrízel u +200 mV. Je tento posun
způsoben pouze změnou zák|adního elektrolytu, nebo byly měněny jiné parametry?
Str. 30: Studium možnosti stanovení thiotových skupin v systému vodná fázelorganická
fáze

1 1) str. 32, obt. 4.8 a 4.9: Byla pro vynesení záúslosti absorbance při 485 nm v závislosti na čase
měřena celá UV/VIS spektra pro samotný CoTNPc a CoTNPc interagující s cysteinem, jak se
tato spektra liší? Nrírust absorbance za šest hodin měření je relativně mďý, nelze tento nrírust
přičíst jiným vlivům, než pomalé diť]zi cysteinu organickou fazí? Pro tuto studii nejsou
uvedeny žádné experimentflní detaily.

12)Str. 33 a dáie, kapitola 4.3: Stuďum mofuosti stanovení thioloqých skupin na elektrodě
modifikované wstvou CoTNPc. Lze po odpďení či elekhodepozici vizuelně či nějakou jinou
metodou zkontrolovat přítomnost wstvy CoTNPc na powchu elektrody?

l3)Lze detekovat cystein (hydrochlorid) a homocystein na nemodifikované HoPG elektrodě za
podmínek pouŽitých v této studii?

14)str. 37 a dale, kap. 4.3.3: optimďizace podmínek stanovení: Nejsou uvedeny důležité
experimentalní detat|y (pouŽitá voltametrická metoda, způsob odečtení výšky signálu).

l5)Duplikují se následující obr. a tabulky: obr. 4.16 atab.4.3; obr.4.1'7 a tab. 4.4; obt.4.l8 a tab.
4.5; obr. 4.19 atab.4.6.

16)Jsou meze stanovitelnosti 1,3.10-4 mol.l-l pro cystein hydrochlorid a 5,1.10{ mol.l I pro
homocystein dostatečné pro detekce těchto látek v biologických matricích?

x'ormální a gramatické připomínky:

1) Nejednotnost psaní odkazů na citage v celém textu: Na konci věty odkazy uváděny pÍed, či za
tečkou (příklad str. 15, Í.4,5).

2) Nezavedené zkratky: V Seznamu zkratek a použitých symbolů chybí např. HoPG, SCE, tyto
nejsou vysvětleny ani při prvním pouŽití v textu.

3) Nekompletní popis pro vyrobce chemikálií, přístrojů a software, zpravid|aje uvedeno pouze
jméno společnosti (např. str. 2|-22).

4) Chybějící črírky: Str. 15, ř. 9: Chybí črírka: ,,......uplatňují hlavně reakce náboje, u ti1chž....,,;
str. 17, ř.7 ,o tedy elektroda' jejíž powch je........; str. 21, dole ,,....argon (99,99Yo. Linde),
dihydrogenfosforečnan....... a ,,.....homocystein hydrochlorid (p.a., Lachema),
hydrogenfosforečnan.........

5) občasné překlepy: Str. 16, ř. 14 ,,...s adqobovanou wstvou.....; str. Ig, Ť.3 ,,...při změně
rychlosti scanu.....; slr'.22,ř. 19 ,,..merkurosu(!)átová elektroda..... a jinde.



6) Gramatické chyby v anglickém abstraktu (str. 2): Voltam(m)ogram/vo1tam(m)etry; ,,Thio|
groups occure in....'o

Shrnutí:

Práce je předkládána v celkovém rozsďlu 49 stran, diíle cca 25 obrázktt' 7 tabulek' 74
bibliografických citací.

Práce je sepsrána přehledně a stručně; v případě experimentiílní části, popisu obrazků a tabulek
a někdy i texfu samotného by však podrobnější údaje v některých případech napomohly
snadnějšímu porozumění anďytických postupů, ýslpdků a čtivosti textu. Po formráIní sÍrínce je
práce z4tacována poměrně kvďihě, s občasnými překlepy a gramatickými chybami výlučně při
oddělovárrí souvětí črírkami. Vyzdvihnout je třeba obšímý úvod zaměřený jak na charakteristiku
ftďocyaninů včetrě jejich elektrochemického chovaní, tak na sfudované anďyty.

Pffnos ptáce pro analytickou chemii je nesporný vz}rledem k charakterizaci elektrochemického
chovrání komerčně nedostupného tetraneopentoxy ftďocyaninu kobďnratého (CoTNPc) a jeho
použin pro konstrukci elektrochemického senzoru pro detekci thiolovych skupin. Negativní
ýsledky, které práce obsďruje (neúspěšné způsoby modifikace powchu z hleďska nasledné
detekce thiolů) jsou inspirativní pro dďší bádáni vtéto oblasti sjinými typy ftalocyaninů či
porfininů.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se domníviím, že autorka ptokáza|a schopnost
samostatrré práce na zadaném odbomém úkolu, přičemž řádně citovala veškerou použitou
literaturu. Podle mého néuoru Bc. Kateřina Variková splnila všechny předpoklady pro udělení
magisterského titulu a navrhuji podstoupit jeho diplomovou práci dďšímu řízeni.

\rn../
\Za^*)^"- \-e-z-\-o'-^ 

-

V Praze, 21.5.2010
RNDr. Karolina Pecková, Ph.D.

Katedra anďýické chemie, UK PřF
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