
Posudek oponenta diplomové práce 
 

Jméno a příjmení uchazeče/ky:   Bc. Veronika Kacerovská 
 
Název práce: Vývoj HPLC-FLD metody pro stanovení žlučových kyselin ve žluči myší 
 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah DP a její členění 

x A - přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické nebo rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

x A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 

názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

x A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 

nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 

dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 

4. Jazyk práce 

x A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   

obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

x B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. 

 

       Předkládaná práce se zabývá aktuální tematikou s potenciální aplikací v biomedicíně. 

Předkladatelka otestovala čtyři různé způsoby derivatizace fluorescenčními činidly s následnou 

separací metodou HPLC-FLD. Práce má klasické členění, je sepsána poměrně pečlivě a 

obsahuje velkou řadu experimentální práce, která ne vždy vedla k pozitivním výsledkům.  

V textu se objevují drobné nedostatky, jako např. str. 26 v textu je místo obr. 2.11 uveden obr. 

2.12, který ani neexistuje, str. 28- správně derivatizovat  a ne zderivatizovat, str. 32 – bývá 

zvykem u výrobce psát i zemi původu, popřípadě město (někde je, většinou není), str. 33 a 

jinde – pojem koncentrační gradient se používá v souvislosti s gradientem koncentrace pufru 

nebo soli, tady se jedná pouze o profil gradientové eluce. 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1) str. 35-38 - Proč byl u jednotlivých derivatizačních postupů dávkován na kolonu rozdílný objem   

(2 x 50 x 25 µl)?  

2) str. 42, obr. 4.2 – Slepý vzorek je zobrazený červeně, co jsou ty dva později eluující píky? 

3) str. 43, obr. 4.3 – A kde je u slepého vzorku pík derivatizačního činidla? 

4) str. 48, obr. 4.6 – Jak to, že slepý vzorek obsahuje tolik píků? Vždyť je to samotné derivatizační 

činidlo, ne? Jak vlastně je slepý vzorek definován, v textu není nikde uvedeno. 

5) str. 45-46, obr 4.4 a 4.5 – Nerozumím obrázkům. Jak může samotný acetonitril, či použitý pufr 

vykazovat při 333 nm takovou excitaci (grafy a)? 

6) str. 48 a 50, Tabulka 4.1 a obr. 4.7 – Na obr. 4.7 vypadá gradientový profil lineárně, to však 

neodpovídá gradientu 6 z tabulky 4.1, navíc je tabulka 4.1 nepřehledná, lepší by bylo jednotlivé 

gradienty rozepsat.  

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO   

 

Navrhovaná celková klasifikace: výborně 

Datum vypracování posudku: 26. 5. 2017 

 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta: Doc., RNDr. Z. Bosáková, CSc 


