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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Práce je po formální i obsahové stránce na velmi dobré 
úrovni. Napsána je velmi pečlivě , prakticky bez překlepů. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
1) Str. 13, 2.odst. sh. - požadavky na vnitřní standard - doplňte jeden z nejdůležitějších 
(rozdílná retence od hodnocené látky) 
2) Str. 21, 1.ř. sh. - AMP, … jsou fosforečné estery ribózy vázané na pětičlennou dusíkatou 
bázi - adenin. Je adenin pětičlenná purinová dusíkatá baze? 
3) Tamtéž, 3.odst. sh. - ve větě ,,CP je energeticky bohatou formou C" by měly být zkratky 
vypsány jako ve větě předchozí. 
4) Str. 31, 4.odst. sh. - uvádíte, že zásobník vzorků byl z důvodu stability vzorků 
termostatován na 8 °C. Jak často jste připravovala nové vzorky, jak jste je uchovávala 
v laboratoři a pozorovala jste během experimentů známky rozkladu? Na základě čeho jste 
přidávala do mobilní fáze fluorid sodný? 
5) Str. 32, 1.ř. sh. - mobilní fázi jste odvzdušňovala v ultrazvukové lázni? 
6) Str. 33, tab. č. 2 - pH pufru jste upravovala změnou poměru dihydrogen a hydrogen 
fosforečnanu sodného, tabulka je z monogradfie renomovaných autorů. Ověřovala jste 
výsledné pH ještě na pH metru, alespoň namátkově? 
7) Obr. č. 11 a 13 (str. 37 a 39) - uvádíte, že při poměru acetonitrilu a pufru v mobilní fázi 67 : 
33 (v/v) byla retence analytů na koloně Sachtopore nižší (v případě ATP o 10 min, což 



znamená dosti podstatné zkrácení celkové doby analýzy), podobné to bylo i v případě 
dalších testovaných parametrů. Byl by to pro Vás důvod dát přednost této koloně? 
 
 
    
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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