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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: 

 

Teoretická část (kapitola 1) 

1) Str. 12, ř. 11-12: Vysvětlete pojmy sensitivita a specifita.  

2) Str. 14, −4 řádek: Co je míněno primární elektrodou?  

3) Str. 14, text k obr. 2: Jakým mechanismem dochází k oxidaci molekuly 5-HIAA? Vyjádření, že 

v molekule HIAA se oxiduje hydroxylová skupina je s ohledem na finální změnu struktury molekuly 

nepřesné. 

4) Str. 15, tab. 2: Lze vyjádřit referenční hodnoty v koncentračních jednotkách? Jakou výhodu má vyjádření 

referenční hodnoty jako absolutního množství? 



 

Experimentální část (kapitola 2)  

5) Str. 19: Jaká byla plocha pracovní BDD elektrody? Je známa její bližší charakteristika (morfologie 

povrchu, koncentrace bóru)?  

  

Výsledky a diskuze (kapitola 4) 

6) Obr. 9: Nejsou popsány křivky ve spodní části grafu. Jedná se o křivky pro proud pozadí? Čím je 

způsoben nárůst výšky tohoto proudu při potenciálu > +1,1 V? 

7) Tab. 5: Spektrofotometrická detekce: Pro koncentrační řád 1.10
−5

 – 1.10
−4

 mol.1
−1

 byl zjištěn poměrně 

veliký úsek pro lineární regresi kalibrační přímky, nejméně 10x vyšší než pro ostatní koncentrační řády, 

Máte nějaké vysvětlení?  

8) V práci je několikrát použito převedení kalibrační závislosti do logaritmické závislosti pro určení její 

linearity (např. obr. 17, 23, 28), přičemž jako lineární lze považovat závislosti, kdy 0.98 < x < 1.02 (x je 

velikost směrnice logaritmické závislosti). Těchto hodnot x nebylo v některých případech dosaženo pro 

kalibrační závislosti měřené v celém  měřeném rozsahu (zpravidla tři koncentrační řády), bylo by tedy 

potřeba ověřit linearitu v menším koncentračním rozmezí.    

9) Str. 33: Jak byla určena hodnota absolutní velikosti šumu (0,344 nA)? Jaká je přesnost použitého 

přístroje? 

10) Je Vámi vyvinutá metoda konkurence schopná v porovnání se zavedenými metodami stanoveni 5-

HIAA? 

 

Další připomínky 

10) Poměrně časté překlepy 

11) Názvy enzymů v českém jazyce končí –áza, nikoliv asa (např. obr. 1) 

12) Obr. 1: odlišné zkratky pro 5-hydroxytryptofan v popisu obr. a vlastním obr. (5-TRP x 5-HTP) 

13) Kladné potenciály se pro větší přehlednost píší se znaménkem + (tj. +1,1 V) 

 

Práce je věnována optimalizaci metody pro stanovení 5-hydroxyindoloctové kyseliny s využitím HPLC 

se spektrometrickou a ampérometrickou detekcí na borem dopované diamantové elektrodě. Vyvinuté metody 

byly použity pro stanovení analytu v moči. Práce je předkládána v celkovém rozsahu 53 stran, dále 34 

obrázků a 7 tabulek ve výsledkové části a 46 bibliografických citací. Je opatřena relevantním úvodem 

věnovaným charakteristice studované látky, analytickým metodám jejího stanovení a představením 

použitého elektrodového materiálu. 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. Práce taktéž vykazuje menší formální nedostatky 

včetně zpracování bibliografických citací (nejednotnost formátu). Po jazykové stránce je zpracována kvalitně 

s občasnými překlepy. 

I přes uvedené drobné výhrady se domnívám, že autor prokázal schopnost samostatné práce na zadaném 

odborném úkolu a správné interpretace získaných výstupů, přičemž řádně citoval veškerou použitou 

literaturu. Podle mého názoru Bc. Marek Harvila splnil všechny předpoklady pro udělení magisterského 

titulu a navrhuji podstoupit jeho diplomovou práci dalšímu řízení. 

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k dalšímu řízení. 

 

  

V Praze, dne 3.9.2017 RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D. 


