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INTEGRov'q,NÝNI ELEKTRocnnnnrcrc M DETEKToREM

P edloŽená diplomová práce se věnuje p ípravě a charakterizaci monolitické kapililmí

kolony s integrovu"'- elektrochemickym detektorem.'s pracovní uhlíkovou a referentní

st íbrnou mikroelektiodou. Byly hledány experimentální podmínky zajišťujici ričinnou

separaci a citlivou detekci 
-vybran'ch 

neurotransmiteru a studován duální retenční

mechanismus monolitické kolony v závislosti na obsahu vodné složky mobilní faze, prutoku

mobilní fáze amolarity fosfatového pufru. Závérem se diplomant pokusil aplikovat navrženou

monolitickou kolonu pro sledování dopaminu po jeho p edchozí extrakci zreá|tého vzorku

moči.
Diplomová práceje sepsána p ehledně, jasně a bez gratnatick 'ch a-stylistick ch chyb.

Autor čerpal 
" 

t'"tyt'oo"i'ch 
^qq 

|iterámích zdrojri, které by1y pouze odborné publikace a

knihy, což neb vá pri 
-o''es 

běžnán citování ady internetoqch odkazri běžné. Pouze

,ru*átt oo ." .rl,y.t ytty drobné p eklepy, jako nap . ,,(6! wt %o)" místo 65 % hm' (str' 19)'

|ír-"rro N tez tuizivy v ninvéctr organict<i'crr sloučenin se substitucí na dusíku nebo psaní

teěek dole místo opro*í 
"d 

ve vědeckém záptsuhodnot koncentrací v celém textu. V 'sledková

ěást práce je konzist entně zpracována s1ogickou návazností jednotliv'ch experimentri a

oapoviaaii"i di.k*i namě en .ch vjrsledk . Další poznámky k práci a dotazy jsou uvedeny

niže:.
- Str. 21,2. odst: jako p íklad elektroaktivní skupiny je uvedena hydroxylová skupina, ta

však musí byt iavázána ta betuenovern jád e. Alifatické alkoholy se v rozmezí béžně

aplikovan 'ch potenciálri oxidovat nedají'
_ Pracovní potenciál amperometrického detektoru se volí podle elektrochemick ch

vlastností ana|yzovanycn utex a jeho proudová odezva také závisí na velikosti

použitého pracávnilro potenciálu. Na zá <|adéjak ch kritérií byl zvolen zrowla +1 v?
- Ňu rovnicil3) by bylo 'r,,r'oa''e odkánat p ímo v textu 2. odst. na str. 36 a ne až v legendě

tabulky 1.
_ Str. 40 a obr. 1'7: nebyla p i studiu vlivu složení mobilní fáne na elektrochemickou

detekci dopaminu pozorována zv šená pasivace pracovní elektrody v drisledku

použití poměrně vysoké koncentrace (5.10-'M) dopaminu?
_ i.oo možnosti, jak zlepšit separaci pftri epinefrinu, dopaminu a DSPAC?
- Bylo by dobré pro informacižobraziív jednotliv ch bodech kalibrační p ímky směrodatné

oáchy y jednollivy'ch mě ení jako chybové irsečky (str. 51, obr.26).

_ Str. 52 a 53,onr. i8: moč byia z ejmě analyzována p ímo. Byla také analyzována moč

s p ídavkem standardu dopaminu, tj. p ídavek dopaminu do vzorku a teprve

následná extrakce a aÍIalyza?
- Y zíxěru chybí srovn ání analytick ch

používanymi technikami HPLC-ED nap .

parametrri navržené metodiky s jiŽ
p i laboratorním vyšet ení katechotaminri

v mocl.
_ Budou se p i navrženém zprisobu stanovení dopaminu podílet na proudové odezvě

detektoru také jiné elektr_oaktivní látky, které se běžně vyskytují v moči (nap '

kyselina askorbová, močová a další)?



Závěrern mohu konstatovat, Že diplomant Bc. Matěj Koubek splnil všechny úkoly
zadání, diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou

v] borně -IIl.
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