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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

e) Prezentace výsledků: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Bakalářská práce (BP) se v první části zabývá popisem 
boswellových kyselin, jejich vlastnostmi a způsobem jejich získání. Dále jsou zde přehledně 
a stručně zpracovány jednotlivé separační techniky. V druhé části autorka vytvořila přehled 
dostupných separačních metod pro stanovení boswellových kyselin. Byla využita forma 
tabulek s následnou diskusí výhod a nevýhod jednotlivých metod. V poslední části bylo 5 
vyvinutých metod podrobně popsáno.  
 
 Z mého pohledu je BP velmi dobře koncipována a sepsána jasně a výstižně s minimem 
gramatických chyb.   
 
Dotazy a připomínky:  
 
1) V práci zmiňujete, že boswellové kyseliny se využívají jak v tradiční čínské medicíně, tak v 
západní medicíně k léčbě například alergií a zánětu. Věděla byste v jakých přípravcích jsou 
obsaženy (tradiční čínská medicína i západní)? Máte zmíněné QRX granule a HLXLD směs, 
víte k čemu se používají?  
2) Na str. 28 jsou zmíněny jednotlivé typy hmotnostních analyzátorů. U kvadrupólu 
zmiňujete, že je založen na principu oscilace iontů v elektrickém poli, nicméně u ostatních 
analyzátorů už principy nejsou vysvětleny. Můžete vyjmenovat na základě jakých dalších 
principů jsou analyzátory děleny.  
3) Na str. 29 máte nepřesně vysvětlen pojem tandemové techniky. Jaký je rozdíl mezi 
tandemovými a hybridními analyzátory? 



4) UHPLC, patří do skupiny „fast LC“ technik. Můžete tento pojem vysvětlit a doplnit další 
přístupy patřící do této skupiny.  
5) str. 35 - 37, tabulka 4: U některého biologického materiálu máte zmíňku o předchozím 
podání preparátu obsahujícího boswellové kyseliny, ale zároveň je v tabulce zmíněn i 
biologický materiál jako kuřecí embryonální plasma, vepřový a potkaní mozek a plasma bez 
specifikace předchozího podání preparátu. Znamená to, že žádný preparát podaný nebyl? 
Obsahoval daný materiál tedy boswellové kyseliny? 
6) str. 48, kapitola 6.3: Daná metoda využívá Q-TOF analyzátor a MSE mód. Můžete 
vysvětlit, co je to MSE mód? Byla provedena pomocí tohoto módu i kvantifikace?  
7) str. 50, kapitola 6.4: V této metodě byl využit trojitý kvadrupól a SIM mód. Nebylo by 
v tomto případě pro kvantifikaci vhodnější využít jiný mód? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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