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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 
  ×  

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

známých přístupů; opakuje známá řešení 
   × 

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 

   × 

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

počtu obrázků a tabulek 
  ×  

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

   × 

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

   × 

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

vysvětlení, kvalita dokumentace presentovaných závěrů 
   × 

Jazyk a stylistická úroveň práce   ×  

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

konvencí psaní symbolů veličin, jednotek atp. 
   × 

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

problematiky 
   × 

 

 
K předložené diplomové práci mám následující připomínky a dotazy: 

 

Předkládaná diplomová práce se zabývá elektroforetickým stanovením protaminů.  Bc. Malý 

vyvinul a zoptimalizoval metodu stanovení protaminů pomocí kapilární zónové elektroforézy a 

otestoval ji na reálném vzorku NPH inzulínu. Optimální metodu dále validoval a stanovil zásadní 

analytické parametry jako např. LOD, LOQ.   



Vyvinutá metoda je velmi rychlá (čas analýzy cca 2 minuty) a nevyžaduje nákladné 

chemikálie. Na druhou stranu umožňuje pouze stanovení celkového množství protaminů, ale už ne 

jejich separaci.  

 

Práce rozsahem i náplní splňuje všechny požadované náležitosti na diplomovou práci a je 

vypracována pečlivě a na vysoké úrovni. Vedle vlastní vyvinuté metody, která je velmi snadná na 

provedení, oceňuji zejména precizní validaci metody s přihlédnutím ke specifikům kapilární zónové 

elektroforézy. Práce je sepsána velmi pečlivě a obsahuje pouze několik stylistických neobratností, 

které byly spolu s formálními chybami s uchazečem probrány a objasněny.  

 

K práci mám jen několik drobných připomínek a dotazů: 

1. Na str. 11 používáte termín gram-pozitivní a gram-negativní bakterie. Můžete prosím tento 

termín vysvětlit? 

2. Na str. 12 uvádíte, že malá část protaminu v NPH inzulínu bude vždy přítomná ve formě 

sloučeniny inzulínu s peptidem protaminu (CIPP). Předpokládáte, že vámi vyvinutou 

metodou půjde stavit i takto vázaný protamin?  

3. Na obrázku 6 (str. 23) jsou absorpční spektra salminu v prostředí o různém pH. Proč jste se 

rozhodl pro detekci při 200 nm? Příště doporučuji zředit vzorek tak, aby se absorbance 

pohybovaly v intervalu od 0 do 1, nikoli kolem hodnoty 2.  

4. Jaké je chemické složení protaminů obsažených v NPH inzulínu? Umožňuje kvantifikaci 

celkového množství protaminů na základě kalibrace provedené salminem? 

 

 

 Uvedené připomínky nesnižují kvalitu předkládané práce, která plně vyhovuje 

požadavkům na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k přijetí k dalšímu řízení a hodnotím 

stupněm výborně. 

 

 

  

 

 

V Praze, dne 1. září 2015        RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D. 

 


