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,,Využití uhlíkové pastové elektrody modifikované B-cyklodextrinem k analýze

-furoliclq;ch látek"

Cílem diplomové práce Bc. Lucie Ambrozové bylo zjistit moŽnosti použití uhlíkov ch
pastovych elektrod (CPE) modifikovan; ch B-cyklodextrinem (dále již jen B-CD) p i stanovení
vybran; ch fenolickych látek s cukemymi jednotkami. Největší pozornost byla věnována
hledríní optimálních pracovních podmínek pro elektrochemické starrovení hesperidinu pomocí
squaÍe wave voltametrie' V teoretické části diplomantka p ehledně zpracovala literární rešerši
dané problematiky tykajici se CPEs, použi| ch elektrochemick1ich technik a základní
charakterizaci stanovovanych fenolic( ch látek. S čistym svědomím musím konstatovat, že
teoretická část obsahuje dostatek pot ebn; ch informací, o čem svědčí velké množství
použiQfch cítací vědeckych prací. Nicméně v této části byly na|ezeny některé nedostatky:

. str. 16 a 17.Fyzíkální veličiny jsou v rovnicích psány kurzívou. Mělo by tomu tak b;it i
v doprovodném textu.

o str. 18. obržnek 4. neodpovídá obecnému popisu squaÍe wave voltametrie, ale diferenčně
pulsní voltametrie.

. V teoretické části by bylo vhodné uvést alespo jeden reakční mechanismus
z elektrochemické oxidace stanovované fenolické látky.

V experimentální části je detailně popsána p íprava jednotliqich pouŽi| ch elektrolytri a
modifikovanych CPEs s B-CD. Kladně hodnotím velké množství rispěšně provedenych
experimentri, jejichž v sledky jsou doprovézeny partičními ilustracemi a tabulkami. K této
části nemiím žádné vytky. Závěrem nezbyvá než konstatovat, že Bc. Lucie Ambrozová
p istoupila k diplomové práci zcela zodpovědně, což dokazuje množství získanych
experimentálních dat. Práce je srozumitelná, logicky členěná a s minimálním obsahem
p eklep . Kladně hodnotím p ínos této diplomové práce v oblasti lryvoje elektrochemic( ch
metod pro stanovení hesperidinu a dalších fenolick; ch látek, jakožto látek s blahodárnym
ěinkem pro náš organismus.

Náměty k diskuzi:

. Mohla byste prosím zjednodušeně vysvětlit elektrochemickou tvorbu polymeru zB-CD na
powchu pracovní elektrody, ať už za uěasti L-argininu nebo v prost edí kyseliny
chloristé?

o Čím si vysvětlujete získénínižších proudovych odezev hesperidinu na elektrodách
modifikovanych polymerem z p-CD ve srovniání mechanicky modifikovanou CPE?

o Tušíte? Proč nemodifikovaná CPE, poskytuje ve finále srovnatelnou citlivost jako
elektrody obsahuj ící B-CD?
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