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Označte křížkem (D je nejhorší A je nejlepší) D C B A 

Úroveň definování cílů práce a kvalita jejich splnění 
▪ jsou cíle práce jasně formulované a jsou dosažené výsledky vytčeným cílům 

odpovídající 
   x 

Originalita práce  
▪  přináší původní vědecké výsledky; rozšiřuje současná řešení problému; je variantou 

známých přístupů; opakuje známá řešení 
   x 

Přínos práce pro analytickou chemii  
▪  přináší zcela novou metodiku; výrazně vylepšuje dosavadní analytické postupy;  

je určitou variantou používaných analytických postupů; využívá standardních 
analytických metodik a postupů pro řešení problémů z jiných oborů 

   x 

Forma členění práce 
▪  vhodnost členění na kapitoly, vyváženost rozsahu jednotlivých kapitol, přiměřenost 

počtu obrázků a tabulek 
   x 

Zpracování úvodu k řešené problematice 
▪  informační bohatost úvodních kapitol, relevantnost a úplnost citované literatury 

   x 

Zpracování experimentální části práce 
▪  kvalita a úplnost popisu použitých materiálů a metodik 

   x 

Zpracování výsledků práce 
▪  způsob zpracování experimentálních výsledků, jejich logické uspořádání a 

vysvětlení, kvalita dokumentace presentovaných závěrů 
   x 

Jazyk a stylistická úroveň práce   x  

Formální provedení práce 
▪  tiskové chyby, forma provedení obrazové a tabulkové dokumentace, dodržování 

konvencí psaní symbolů veličin, jednotek atp. 
  x  

Celkové zhodnocení práce, A–D  
▪  mělo by akcentovat obecně přístup studenta k řešení a zpracování zadané 

problematiky 
   x 

 
Předkládaná diplomová je příkladem zdařilé aplikační práce, kdy autorka využívá dvě techniky 

průtokových analytických metod pro vypracování jednoduchého a citlivého stanovení účinné látky 
(prokainu) v injekčním přípravku. Autorka hledá optimální podmínky pro obě stanovení, proměří 
základní charakteristiky a dosažené výsledky stanovení pak v závěru práce srovnává. 

 
Diplomová práce má vhodný rozsah (75 stran, 40 citací, 11 tabulek a 41 obrázků a schémat), 

teoretická část i všechny experimenty jsou pečlivě provedeny a sepsány bez závažných formálních 
nedostatků. 
 
 



K předložené diplomové práci mám pouze následující připomínky a dotazy: 

1.  Moje první připomínka je čistě formální a týká se jazyka a stylistického provedení práce. Na několika 
místech práce jsem našel nejasné formulace vět, které občas nedávají smysl. Je to mnohdy 
způsobeno tím, že vám ve větě vypadne slovo (často podmět, sloveso, spojka, předložka). Vyberu 
pro ilustraci pouze jeden příklad ze strany č. 45: „Teplota kyvetového prostoru byla řízena teplotou 
protékající.“. Dále je v textu mnoho výrazů, které nejsou uvedeny správně česky a pravděpodobně 
vznikly ne zcela přesným nebo nedokončeným překladem z angličtiny. Uvedu pár příkladů: strana č. 
24: „Indikace bodu ekvivalence se provádí elektrometricky..“; „elektrometrická titrace“; strana č. 26: 
„…stacionární fáze je oktadecylsilika..“; strana č. 27: „…cyklické voltametrie na skleněné uhlíkové 
elektrodě...“; strana č. 44: „Jako surfaktant byl použit sodium dodecyl sulfát…“. Dále pak na 
několika místech ve druhé části kapitoly „Výsledky a diskuze“ mluvíte o technice SIA, ale píšete 
FIA (týká se to především popisku obrázků a tabulek). Doporučil bych vám proto při psaní dalšího 
odborného textu trochu důslednější kontrolu napsaného textu. 

2.  Str. 13, 8. řádek: skutečně se v SIA technice dávkují objemy 10 – 100 ml? 
3.  Str. 23, kapitola „Dávkování“: skutečně se při lokální anestezii dávkují desítky mililitrů 

prokainu? 
4.  Proč jste jako zástupce povrchově aktivních látek vybrali zrovna dodecyl síran sodný? 

Nezkoušeli jste vliv tenzidu z jiné skupiny (kationogenní, neionogenní)? 
5.  Str. 53, Obr. 4.14: na tomto obrázku je znázorněn průběh závislosti dosaženého signálu na 

objemu dávkovací smyčky ( = na množství dávkovaného vzorku). Tato závislost by, podle 
mě, měla mít alespoň malou část svého průběhu (pro menší dávkované objemy) lineární. 
Není možné, že váš experimentální bod pro 150 µl má správně menší odezvu? 

6.  Str. 57, Tab. 4.3 a str. 67, Tab. 4.6: neměl by lineární dynamický rozsah být na svém počátku 
omezen hodnotou LOQ? 

7.  Str. 60, Obr. 4.18, str. 61, Obr. 4.19 a str. 62, Obr. 4.20: u těchto grafických závislostí se 
musím přiznat, že si nějak nemohu pro sebe vysvětlit jejich průběh. Předpokládal bych totiž, 
že všechny tři závislosti budou mít přesně opačný průběh (podle úvahy – nadávkuji více 

vzorku nebo činidla nebo obojího  mám větší signál). Velmi opatrně se proto ptám: 

nemohlo dojít k prohození čísel na x-ové stupnici? V textu i v popiscích k obrázkům vždy 
mluvíte o snižujícím se objemu, ale na ose x vám hodnoty stoupají.  

 
Předloženou diplomovou práci doporučuji k dalšímu řízení.  
 
Diplomovou práci doporučuji klasifikovat známkou výborně. 
 
 
 
  
V Praze, dne 18.5.2015 Doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. 


