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Předkládaná bakalářská práce pana Michala Malého se zabývá srovnáním citlivosti 

dvou typů detekce při elektroforetickém stanovení N-acetylaminosacharidů, a to bezkontaktní 

vodivostní detekce a přímé UV detekce. V teoretické části práce jsou přehledně shrnuty 

základní informace týkající se principu a instrumentace kapilární zónové elektroforézy a 

bezkontaktní vodivostní detekce, dále je zde uveden stručný popis studovaných látek a 

současný stav poznání. V experimentální části řešitel optimalizuje podmínky elektroforetické 

separace N-acetylglukosaminu jeho dimeru a trimeru za použití bezkontaktní vodivostní 

detekce. Dále se řešitel zabýval porovnáním citlivosti bezkontaktní vodivostní detekce s UV 

detekcí. 

Na předložené práci oceňuji jasný postup v experimentální části, kdy autor postupuje od 

optimalizace jednotlivých elektroforetických parametrů mající vliv na separaci studovaných 

látek až po finální porovnání dvou různých typů detekce. Všechny získané výsledky jsou 

diskutovány na odborné úrovni a jsou z nich vyvozovány logické závěry. Text práce je psán 

čtivě s minimem překlepů a formálních chyb, mezi které například patří nezařazení některých 

zkratek uvedených v textu do seznamu zkratek. 

 

K práci mám několik dotazů: 

1. Na straně 19 píšete, že docházelo k degradaci kapiláry vzhledem k použití pracovního 

elektrolytu o vysokém pH a že se musela kapilára po několika desítkách měření vyměnit. 

Myslíte si, že by mohla být tato metoda použita k rutinnímu měření studovaných analytů 

vzhledem k ekonomickému aspektu časté výměny kapiláry? 

2. Na straně 19 píšete, že při poklesu pH o zhruba 0,15 jednotky (z 12,39), již nebylo možné 

provést separaci Vámi studovaných analytů z důvodu jejich koeluce. Je tato citlivost separace 

na pH běžná v CZE? 



3. Na straně 19 píšete, že kvůli nestabilním podmínkám měření bylo velmi problematické 

získat reprezentativní údaje, ze kterých by bylo možné sestavit kalibrační křivku a že se tento 

zásadní nedostatek nepodařilo odstranit. Ale ihned na druhé straně (strana 20) je uveden graf 

kalibračních závislostí a tabulka parametrů kalibračních křivek. Mohl byste k tomu 

poskytnout komentář? 

4. Na obrázku 8 je uveden elektroferogram separace Vámi studovaných analytů při UV 

detekci. V textu není nikde uveden odkaz na tento obrázek a popisek obrázku je nedostatečný 

a tudíž není zcela jasné, za jakých podmínek jste tento záznam získal. Mohl byste sdělit, jaké 

byly podmínky měření, za kterých jste získal daný elektroferogram? 

 

Předkládaná práce, podle mého názoru, plně vyhovuje požadavkům na bakalářskou 

práci, a proto ji doporučuji k přijetí k dalšímu řízení. 

 

 

 

Dne 18.8.2014 v Praze                                                                                   Mgr. Petr Kozlík       


