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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  dobré  

d) Popis metod: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

e) Prezentace výsledků: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

f) Diskuse, závěry:  dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Autorka ve své práci zpracovala přehled vědeckých článků zabývajících se separací různých 
analytů na stacionárních fázích na bázi oxidů kovů s hlavním důrazem na práce publikované 
v letech  2004-2014. Práce představuje poměrně ucelený přehled vědeckých článků na dané 
téma. Nicméně práce by si po formální i grafické stránce zasluhovala o něco větší pozornost. 
V textu se vyskytuje větší množství překledů a neúplných vět, které znesnadňují pochopení 
textu. Často je ve dvou větách za sebou řečeno jinak to samé.(Např. str. 23 Kalafut a kol (35) 
zkoumali…..V návazosti na předchozí práci bylo cílem prostudovat….). V obrázku 12 chybí 
část A. Popisky obrázků opticky splývají s textem a nemají jednotnou formu (některé 
obsahují popis chromatografckých podmínek, zatím co v jiných tato informace chybí). Také 
bych doporučovala zvážit množství zkratek v textu např. za specifikací fáze ZrO2 atd. již není 
nutné uvádět zkratku pro stacionární fáze SF. V některých částech textu je pro čtenáře 
poněkud složitější pochopit co měla autorka přesně na mysli (viz dotazy níže).  
 
Dotazy a připomínky:  
1/ V textu opakovaně používáte: "Separace v režimu HILIC" a "Separace v režimu HPLC" . 
Jaký je mezi těmito analýzami rozdíl?  
 
2/ Str. 20 : Uvádíte: "Na obr. 3 je možné pozorovat dobrou separaci bez koeluce sloučenin". 
Nebylo by vhodnější použít jiný výraz ve spojení se slovem "koeluce" ? 
 
3/ Str. 21: Obr.3: Používali autoři pro obě separace stejné koncetrace analytů? V případě že 
ano jak vysvětlují rozdílné odezvy detektoru. 



4/ Str. 23 a Obr. 6: Uvádíte, že mobilní fáze obsahovala acetát. O jakou konkrétní sůl 
kyseliny octové šlo? 
 
5/ Str. 23: Co znamená termín "zvýšená citlivost stacionární fáze ke geometrickým 
izomerům?" Co si představujeme pod pojmemem "uspokojivá separace"? 
 
6/ Str. 24-25: Uvádíte, že přítomnost pufru má vliv na účinnost separace u bazických analytů. 
Je zde důležitá iontová síla mobilní fáze (koncentrace pufru) nebo spíše její pH? Co si 
představujete pod pojmem "vynikající"separace. 
  
7/ Str. 32: Obrázek 13 a 14. - Obrázek 14 v textu předchází obrázek 13. Z popisku k Obr. 13 
není zřejmé o co se přesně jedná (Vliv koncentrace pufru?). Nebylo by vhodné jinak přeložit 
popisek v obr.14? Účinky mravenčanu amonného…… 
 
8/ Str. 35 a 36: Uvádíte že: " Velmi důležité je rovněž udržování koncetrace ACN nad 60%, 
kterou upřednostňuje metoda HILIC, čímž se získá lepší separace."…Můžete tuto větu blíže 
vysvětlit? 
 
9/ Str. 38. 2 odstavec: Uvádíte že: "Přítomnost vody  a fosfátů v mobilní fázi vyhodnotili jako 
velmi důležitou. Jejich nepřítomnost vedla k retenci testované směsi a eluci látek nebylo 
možné monitorovat" …Můžete toto tvrzení vysvětlit? 
 
10/ Str. 41: Je uveden stejný název podkapitoly jako na str.38 (Separace na TiO2 
stacionárních fázích v režimu HPLC) 
 
11/ Str. 44: Srovnáváte 3 různé práce (citace 60, 43 a 49). Z textu však není zcela zřejmé při 
jakém složení mobilní fáze je provedeno porovnání, jaký byl průtok, zda se kolony liší 
rozměry atd. Byl ve všech případech použit monolitický materiál? Můžete práce porovnat 
přehledněji?  
 
12/ Str. 46: Vysvětlete význam první věty závěru. 
 
13/ Str. 46: Uvádíte, že stacionární fáze na bázi ZrO2 našly široké uplatnění v analytické 
praxi? Je tomu skutečně tak? 
 
14/ Str. 47: V závěru  uvádíte, že jste zjistila, že dobrá volba podmínek separace je velmi 
důležitým faktorem. Je toto zjištění překvapivé? 
 
15/ Str. 47: V závěru uvádíte, že by bylo zajímavé, kdyby vaše práce obsahovala také 
experimentální část, ve které by bylo možné srovnat vaše výsledky s výsledky některých 
citovaných autorů. V čem vidíte hlavní přínos navrhované experimentální práce? 
 
 
 
Celkové hodnocení:  dobře, k obhajobě: doporučuji 
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