Posr-rc1eli

oponeni.i dr;r:. ing' jan.r Iri.scilel.i, (]Sc. n.r diplorrlt;r'otr pr1ici Bc. K1árl'l)íchor,é

nazvanoLr

Sub-minutové elektroforetické separace clerir'atiz'ovaných oligosachariclťr v kapilárním
a rnikročipor'érr'rrr spořáclání.

V přec'l1ožené clip1orrrtlr'é pr1ici

i

závěry

rr"is c1iplorn.ll1t1(.l 1]c.

K]ára 1)íchor'á sez-natlrr_tjc s obccnýrni

l,ýslelclkl. cjos.rž'r:nírrli při rr,ch1ích sep.rracích clcrir'atrz'or'.rrrích O]isOsi}charic]ů

pomocí zónové elckroioróz-r'r'k.rpilárnítn

r-tspt;řácjárri

'r

nlz'n.ttYujc porřcbné pocirrrírrk1'prcl

převod separací do mikročrpor.'óho iorrnátLt. I)rácc rc1lcktr-rjc.rktLrálrrí stlt\'\'instrLltncnrlci

r'

elektro{oretických scperacícl'r s potenci,ilnírlr r'l''.ržitílr'rpro cjvoltc]itltcrrz-ioná1rrí t.(]-C]Ir
sepl1rlce

'

které jc řcše rio

r-re

pr.rct;r',išti.

Roz.sah prácc je z'nlc\ní; s'rlnotrtá tcxtcll'á cjásr ]i.oLrč'ínl clísltlr,lrré streně 81 a jc c1oplněna

vícc než bohatour přílohovoi-r tYjstí' Nurno r'š.ili pozn;lllcnilr,

ž-e prlklr.s

o strijrtní lp1ikaci

nešťastné(mírně řeč'cno) r'rnir'erz'itní směrnicc pro ťtpr,ir'r_l z.ár''črccYních pr.rcí z-aplcr'eli1

hned v úvodur třináctl nic neříkajícínrr_strrtlllrii 5eZ-nJn]Ll ilLrstr.rcí a tabtr1ck.
konstator'at O
spolr'r s

SeZ-I};lmLr por"rž'ité litcr}ttlr\,:

c1í1cl

Tt>též. |ze

ncclů.slcciní'po}ir-rso ap1il<.ici jnlenov,rné sllrčrnicc

dalšíminc;cdnoiritlstlni l cdl k nclronz'islcntnOstcnl r'citacích jeclnorlrvých literárních

pramenů, viz připomínkv níž'e.

V teoretické čásri c'liplclnlarrrke

popisLrjc z'ir,črr' o r,lir''lt jeclnotiil.ích expcrirlcrrtálních

paranrctrů n2 1,ý5lecln()Ll Sťperilťi,rcsp. jc1í pri'rll,.i1-,,.
znač'nčobecná, nckonirrótrrí

l

Z&

I)rťZťi-ll()\'ilná tvrz-cní jscLr rnístr'

ncpi_csltč íorntr-riclr'.ttr;i, ctlž.lr-růžcr.'óst ii ttc zcc!,r přcsnín_ra a lž.

zavádějícírn z'át'ěriim, ,''lz' niž'e . Roz'slh crpcritnctttij cloklaclor.'errí bohetorr přílohor'olt
a

diskr'rtovaný ve výslec'ilror,'é c'ásti

sr,ěc]c]í

c{ltstí

o z-tlltYnó píli dlp1ornantli\'.

Jak;iž. bylo konstatr;l'áno' i'práci jscm n.ršcl na r''ícc nístech, hlar'ně r'úr'oc1ních partiích,
něktcré nepřcsnosti a nc;asné 1-orrnu1ltcc, z' nich} r'rpoz.orňr-rji z-c;lrlórr.i

l

l

nl

náslcclLrjící:

[3alná být RCS Aclvances, totéžr" odkez-r-r Ii8l; ncjcdnr;tr'ró psaní
velkých a maiých písmcn r'názvcch č'asopisů(Arralyticai chenristrl'v [9lx Anal1ticai
str.82

a

dálc:

Chemistry

oclkaz-u

u [8'l); zkratkt.cYasopisů

x ;ejrch plní'rráz-cr,; nejcclnotnost r'psaníjrnen ,ir-rtorii

atc{.;

r
r
r

Str. 25'

kap.

I.2', 2' tltjst.: sac1reri.1r'

llcjstlil ttlilt,:.,utlíb),;

Str' 25, kap. 1.2, ]. oclsr.' prr''ní c'lr''č včr"'' l<r'rr.sl;rtLlií totéž-;
Str' 26' 2' odst.: konstator.'áni. ž'e.iolrlcor'o tcplcl se zr'yšLrje sc z.l'r.'šr_rjícímse napětínr ncní

zcela přesné;

r
l

S[r' 26, posl' ocist.: jll< prlchtlpit r'iitrr

l{t'blost

sL'|tlrdLt'Jc pi^ittttt z,.ít;is!,í rta tltlbě analýz1, a

clále co 1e stl\t:drtí |lllt/r;tlitl ,t1llil:,.l'i'''tnt:l.)t) ?t"tItitl};

str' 27,kap. 1.2'l.,1. oc]st': kl|tlttík nctií nt"tt-criálcrrl pr'o l'írrlbLr klpiiár (otéž-nl str JZ

prvním odstavci); c]ále

r,' lextLl:

r'

není ž'ádná přímá spo;itost mcz"i křemenem, jáko

materiálem kapi1ár1'' V]/SOkOLl intenz-itcll-l clci<.tricli.ého polc a nrlnrrrrálním gencror'aným
teplam;

I

str'27, kap. 1.2.1.,2. oclst.: napětí SaInO

I

str. 28, kap' L2.2., 1. odst.: jak pochopit větrr Vlt,-

() sobě

nenlá v1ir'na r1.chlost Separace;
r},solet)7tdPět'()Tého

polc na potcnc.iil

detekčníe/ektrody se snížípři pottžitíkapil,íry s nenšínprtintěrenl a d,ilc co jc z'ntenšení

r
r
r
r

potenc'iáloaéhrl skoktt v kapr1áře s menšínr průrněr:cm;

str. 28, kap. I.2'3., přeclposl. odsr., poslcdní r'ětr neclává smr,'sl;
str. 3I/32, kap. 1.3.2., pos1./1. odst.: vírok1,' <l cit1r'ostr si oc1porr-rjí;
Str. 32,1. celý odstavec shora: ch,vbí s]or'a

str. 34, kap. 1.1.2., 1.

oc{st.: 1e z'de

htnotnostní spektrometrie;

nríchjn pojern c]cril'etrz-rce s;rcharicjťi a pojem

g1ykope ptidů;

str. 34, kap. 1.4.2.,3. odst.: dcrir'atiz-ační činiclla nejsor-r

ť1ro/71dti('ké sttlf onor,,ltté aniny

(nepřesné), ale aromatické an"rirrosulforrové kl'se1iny;

str.34, kap' 1.4.2., posl.

oc{st.:

protr jakélnLr způsobr: c'letelicc se z-víšícitlivost

1OOO

_

qnnn. ).

J

l

vvv]\.

'

str. 49,rab.3: co jc

přícYinor-r z'hrrrba poiol'icYníc}r

hodnot po}r1,bltt'ostí l,c1elšíseparační

kapi1áře?;

r

Str. 49, ab.3: data V této v tlbulce nelioresponclr-rjí s dat1' v tab. 13, 16,28 a 31' jak je
uvedeno v záhlaví tabulky;

r

proč ;sou pohybllr'osti r'rváděnr.' v jec'lnotkáclr m''V-''min_', licJt,ž srandardně por-rž'ívané
a

l

podle SI sprál'né jsor.r m'.V_'.s-'};

nik<Jc

v

textLl ani r'přílohovó části jsenl ncnešcl c1,rta rÝkajícíse velikosti elektro-

osmotického tokr-r v jcdnotlil'ých analr'tických s1'stórrrech. I]r'la elcktroosmóz'a tak malá,
že b1'la při l'ýpočtech z-ancclbána a

bllo nrožnéji skutečně zaneclbat?

T

Závěrem mohr-r konstatovat, žc ciiplomanrk] I]c. Klára Píchor'á splnr1a z'adání diplomovó
práce

a

shora uvedcní připomínl<1' a poz-námk1,, z' ntchž'r'ětšina se týká úvoclních kapito1, nijak

zásadně nesnižují kr'alitu předlož-ené práce . I)rpiornovor-r práci hodnotín_r z-rrámkor-r

* velrrri clobře'

V Parclirbicích,26. května 2015.
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