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Steroly jsou biologicky aktivní látky, které obsahují minimálně jednu OH skupinu v 

poloze 3 na steroidním skeletu. Jejich detekce je výzvou pro analytické chemiky, jelikož 

zpravidla neobsahují chromofory či fluorofory umožnující UV/Vis či fluorescenční detekci, 

ani elektrochemicky oxidovatelné a redukovatelné skupiny.  

V předkládané práci je představen nový přístup pro elektrochemickou detekci 

cholesterolu a jeho prekursoru 7-dehydrocholesterolu, založený na oxidaci produktů 

dehydratace sterolu v prostředí kyseliny chloristé v acetonitrilu. Byly studovány možnosti 

uplatnění totoho přístupu pro detekci obou sterolů ve směsi voltametrickými metodami a 

metodou průtokové injekční analýzy s ampérometrickou detekcí na bórem dopované 

diamantové elektrodě.  

 Autorka při řešení této problematiky zvládla metodiku práce s BDD elektrodami ve 

vsádkové a průtokové analýze, seznámila se s problematikou jejich předpřípravy a aktivace. 

Po teoretické i experimentální stránce zvládla metodu diferenční pulsní voltametrie, cyklické 

voltametrie a také techniku práce s počítačem řízeným voltametrickým analyzátorem 

EcoTribo a HPLC systémem Hitachi-Merck včetně příslušných řídících a vyhodnocovacích 

programů. Informačně bohatý úvod práce týkající se vlastností a analytických přístupů pro 

detekci studovaných sterolů, a přípravy a vlastností BDD elektrod, je sestaven na základě 

obšírné rešerše z elektronických databází a tištěných zdrojů. 

V průběhu přípravy tématiky a vlastního experimentálního řešení práce autorka 

pracovala iniciativně a samostatně. Při vlastním sepisování diplomové práce pak byla nutná 

částečná pomoc školitele, jelikož i přes poctivý přístup měla autorka místy problémy 

s formulací závěrů plynoucích z experimentálních dat a stylistikou. Nicméně výsledná 

diplomová práce rozsahem a kvalitou zpracování bezpochyby odpovídá požadavkům 

kladeným na daný typ práce a navrhuji ji hodnotit stupněm výborně.  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji předloženou diplomovou práci 

Bc. Lenky Benešové k obhajobě. 
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