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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  

 

K předložené diplomové práci mám následující připomínky a dotazy: 

 

Experimentální část (kapitola 3) 

1) V experimentální části není nikde uvedeno, zda a jak byl obnovován povrch použitých elektrod ve 

vsádkovém i průtokovém uspořádání. Dále v celé práci postrádám údaje o počtu opakování jednotlivých 

měření. Postup pro stanovení fenothiazinů v lékových formách by včetně uvedení celkové hmotnosti 

jednotlivých preparátů měl být uveden v experimentální části.  

Výsledky a diskuse (kapitola 4) 

Cyklická voltametrie fenothiazinů, kap. 4.1 

1)  Str. 26: Cyklické voltamogramy byly proměřeny při pěti rychlostech polarizace v rozmezí 0,01 V s
−1

 až 

10 V s
−1

; na obr. 4.1. a 4.2. jsou však zobrazeny voltamogramy pouze pro rychlost 100 mV s
−1

 a další 



výsledky nejsou uváděny. Jak se měnily cyklické voltamogramy studovaných látek v závislosti na rychlosti 

polarizace? 

2) Str. 26-27: Průběh cyklických voltamogramů studovaných látek na obr. 4.1. a 4.2 není v textu komentován 

kromě věty:  „Naměřené parametry cyklických voltamogramů se shodovaly s literárními údaji“, která je 

ovšem uvedena bez citací. Je tedy možno pozorované anodické a katodické signály studovaných 

fenothiazinů vztáhnout ke konkrétním dějům na elektrodě a obecnému mechanismu oxidace fenothiazinů 

uvedeného v úvodu práce na straně 20? 

Porovnání detektorů, kap. 4.2 

3) Jak si vysvětlujete vznik dvou píků v případě použití tubulárního detektoru (obr. 4.4) v porovnání s wall-

jet detektorem, kde štěpení píků nebylo pozorováno (obr. 4.6)? 

Optimalizace separace, kap. 4.3 

4) Str. 32: Název kapitoly je poněkud zavádějící, jelikož nebyla prováděna optimalizace separace všech tří 

studovaných fenothiazinů, spíše byly sledovány jejich retenční charakteristiky v různých prostředích. 

5) Str. 32: V tabulce 4.1 shrnující retenční časy jednotlivých fenothiazinů v různých prostředích bych 

očekávala kompletnější výčet retenčních charakteristik, např. uvedení mrtvého retenčního času, kapacitního 

faktoru, počet teoretických pater apod. Takto je tabulka zcela duplicitní s obr. 4.7 a neobsahuje údaj, při 

jakém potenciálu byly odečteny uvedené hodnoty. 

6) Str. 33-34: Jak byla vyhodnocována asymetrie píků? Kromě asymetrie průtoková rychlost významně 

ovlivňuje výšku píku v ampérometrické detekci v průtokových metodách. Pozorovala jste nějaké změny 

tohoto charakteru při různých průtokových rychlostech při metodě HPLC-CV? 

7) Str. 35, tab. 4.2: Okomentujte výběr vybraných detekčních potenciálů.  

8) Str. 37-38, obr. 4.11, tab. 4.3: Uvádíte, že píky získané z HPLC-CV se vyznačují větší symetričností, 

větším počtem teoretických pater a lepším rozlišením píků než píky pro HPLC s ampérometrickou detekcí na 

základě hodnot v tabulce 4.3. Je toto tvrzení podloženo více měřeními? V konfrontaci s obr. 4.11 se mi tyto 

závěry zdají značně diskutabilní.    

Stanovení v lékových formách, kap. 4.5 

9) Jaké jsou výhody nově použité metody HPLC-CV v porovnání s metodami uvedenými v lékopisech? 

Další připomínky 

10) str. 41, tab. 4.4: Směrnice a má chybně uvedenou jednotku. 

11) V případě citací knih chybí občas místo vydání (cit. 30, 43). 

Práce je předkládána v celkovém rozsahu 46 stran, dále 14 obrázků a 5 tabulek ve výsledkové části a 43 

bibliografických citací. Přínos práce pro analytickou chemii je nesporný vzhledem k nově navržené detekční 

technice pro HPLC, využívající cyklické voltametrie. Práci lze vytknout po obsahové stránce ne příliš zdařilý 

úvod, který je z velké části věnován charakteristice elektrochemických detektorů v proudících kapalinách 

(kapitoly 2.1 a 2.2), je však z velké části opisem či překladem vybraných kapitol z monografií (citace 1-3) a 

vzhledem k dalšímu obsahu práce není příliš relevantní. Experimentální a výsledková část práce je sepsána 

přehledně a stručně;  v případě výsledkové části by však podrobnější údaje a diskuze v textu v některých 

případech napomohly snadnější interpretaci získaných výsledků a čtivosti textu. Po formální stránce je práce 

zpracována velmi kvalitně, s minimem překlepů a jiných formálních nedostatků.  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se domnívám, že autorka prokázala schopnost samostatné 

práce na zadaném odborném úkolu a správné interpretace získaných výstupů, přičemž řádně citovala 

veškerou použitou literaturu. Podle mého názoru slečna Helena Burešová splnila všechny předpoklady pro 

udělení magisterského titulu a navrhuji podstoupit jeho diplomovou práci dalšímu řízení. 

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k dalšímu řízení. 

 

  

V Praze, dne 7.9.2014 RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D. 


