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Název práce: SPECIAČNÍ ANALÝZA GLUTATHIONOVÝCH KOMPLEXŮ ARSENU 

POMOCÍ ION-PÁROVÉ HPLC-ICP-MS 
 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah BP a její členění 

A A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 
2. Odborná správnost 

A A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 
3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

A A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - 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 plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých dat, 
popř. opsání velkých částí textu) 

 
4. Jazyk práce 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

B B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

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

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 
5. Formální a grafická úroveň práce 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

B B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

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

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



Slovní komentář k bodům 1. až 5. : 
 

Předložená bakalářská práce je jistě jedním z kroků k velmi ušlechtilému a důležitému cíli – 
objasnění metabolismu sloučenin arsenu v lidském těle. Velmi chválím kvalitně zpracovanou 
rešerši k tématu. Práce obsahuje bohužel v dnešní době obvyklé množství jazykových                  
a stylistických neobratností (např. citát ze str. 12: „Zde bylo zjištěno, že snížením teploty (–20°C) 
se snižuje rozpad MAsIII na MAsV. Snížená teplota také v menší míře zpomaluje rozpad DMAsIII 
na DMAsV.“ Nejedná se o rozpad, naopak je pomocí dvojné vazby navázán do molekul kyslík.)      
a několik formálních nedokonalostí, např.: první obrázek má nezvyklé označení 2.3; na str. 21 je 
chybný odkaz na obrázek 2.1, přičemž má být odkázáno na Obr. 3.1; v práci se nachází nejednotné 
označení tabulek: Tab. 3.1 x Tabulka 4.1; není pravda, že jsou v Tabulce 4.1 „jednoduché arsenové 
specie (seřazeny podle rostoucího tR)“ - mimochodem, v seznamu zkratek a symbolů je pro retenční 
čas uveden symbol tr; nesouhlasí typ ICP-MS spektrometru v textu na str. 21 a v Tab. 3.1 na str. 23; 
citace 9 následuje v textu až po citaci 12, citace 18 na str. 16 má být pravděpodobně odkazem 
na článek uvedený v seznamu pod číslem 16. 

Do opravného lístku, prosím, aby autorka uvedla, že v celé práci včetně abstraktu je chybně 
používán název kyseliny jablečné namísto kyseliny malonové, jejíž vzorec a další podrobnosti jsou 
uvedeny na str. 19 v kapitole 3.1. 
 
B. Obhajoba 
Dotazy k obhajobě  
1. Nepochopil jsem zkratky MAsO a DMAsI ze str. 20 a 24. O jaké látky se jedná? 

2. Ve Vaší práci používáte pojem „arsenové specie“. Jako chemik se nemohu ubránit pocitu, 
že se jedná o použití nesprávné názvoslovné koncovky a nikoli přívlastek, přestože vím, že se 
arsen z V.A skupiny periodické tabulky prvků oxidačním číslem šest honosit nebude. Máte 
nějaký argument, proč nepoužívat obvyklý výraz „specie arsenu“? 

3. Jaký jste měla důvod k otočení písmen při označení na arsen navázaného glutathionu (GS—) 
ve schématu na Obr. 2.4 na str. 15 Vaší práce oproti citovanému zdroji? 

4. Prováděla jste v rámci své experimentální činnosti také nějakou optimalizaci např. průtoků 
plasmového, ředicího nebo kolizního plynu nebo složení a pH mobilní fáze? 

 
 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   
 
Navrhovaná celková klasifikace: výborně 
 
Datum vypracování posudku: 10. 9. 2013 
 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta:  RNDr. Václav Červený, Ph.D. 
 


