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Cílem pŤedložené diplomové práce bylo zavést HPLC metodu stanovení hladiny kyseliny
lipoové v lidské krevní plasmě, a to obou jejích forem a také optimalizovat preanalyickou
pŤípravu vzorkri. Následnym cílem bylo zjištění parametrťr získané metody a její využití pro

stanovení v praxi.

Diplomová práce má rozsah 72 Stran, je doplněna 15-ti obrazky, 3 tabulkami, l grafem

a 4 pÍíIohami. V textu je citováno celkem 44 zdrojťr, kterymi jsou v pÍevé né míŤe zahranilění

odborné publikace. Práce je členěna klasicky, v teoretickém rivodu autorka na 34 stranách

pŤedkládá souhrnné informace o kyselině lipoové (LA), jejím vyznamu ve vztahu k fyziologii ale

i patofyziologii, a dále také data o moŽnostech a dopadech její suplementace či pŤehled

analyickych stanovení. Experimentální část je sepsána na 6 stranách, některé postupy pokusťr

jsou ale plně vysvětleny aŽ v popiscích grafu či v diskuzi. Vysledková část je sepsána na 6.ti

stranách a je dále doplněnao 4 pŤílohy. Diskuze azávěrjsou uvedeny na pěti stranách textu, kde

jsou vysledky zce|a dostatečně diskutovány, porovnány S pŤedchozími vysledky autoru popŤ.

s publikovanymi ridaji a následně pŤehledně shrnuty.

K pŤedk|ádané práci mám následující pŤipomínky a dotazy:

7. Form lní nedostatky:

- v textu je vhodné užívat daná slova ve stále stejnych tvarech' a proto není možné, aby se

vyskyovaly pr béžně obě slovní formy napŤ.: plasma X plazma, isokraticlcy X izolcraticlry

- mezi čísly a jednotkami veličin je nutné v Čl vkládat mezery, což není, zv|áště od poloviny
práce, autorkou dodržováno (str. 32,34,43 - 250ml, I200mg, Lhodina)
. v textu se objevují nepŤesnosti v pojmech jako ,,hladiny lcrevní glykémie., (str. 13); ,, ve všech

tŤech oddílech k ,y nadledvin, tj. glomerulech, tubulárním intersticiu a cévách... .. (str. 30), které

by studentka Mgr. studia měla mít vyjasněny

- tabulky jsou číslovány v poŤadí 1, 2,6,5 (str. 19,35,51'56)

. v diskuzina str. 63 je odkazováno na PŤílohu 5, která ale není pŤiloŽena

. časté chyby v interpunkci u popisri obrázkri, konc vět v textu azač,átki souvětí.

2. Literatura

Kvalitu práce mírně sniŽuje nedťrslednost v užíváni citací v textu. Autorka zvolila typ citací ve

formě poŤadového čísla v závotce, pŤesto se ale v textu objevují citace autorti ve tvaru (jméno,

rok) popŤ. pouze s uvedením jména autora, a to bez číslování (napŤ. str. 38). Stejně tak se

objevují v textu citace, které a|enelze dohledat V Seznamu literatury (napŤ. Zhang, 200B). Dalším



problémem je nesourodost pouŽívaného formátu v Seznamu literatury' kdy autorka často

nedodržuje zavedeny formát cttací (autor, název článku, časopis, rok, číslo a stránley) stejně jako

formátování těchto ridajri. Dále bych chtěl také autorku upozornit Ía nutnost uvádění

kalendáŤního datau citací z internetu.

3. ostutní pŤipomínky

. 2.páď v anglickém jazyce je nutné tvoŤit v textu pŤedloŽk ou of (viz Summary)

. používání zL<ratek RNoS, RNS a RoS - mají specificky vyznam a není možné je zaměĎovat

. v grafu č.1 (str. 57) Se pravděpodobně nejedná o lineární, ale o polynomickou závislost'
pŤi jejímž zapoěitániby bylo možné dosáhnout mnohem lepšího determinačního koeficientu
- tokoferol (str. 15) - v antioxidační tematice je vždy vhodné uvést' o jaky typ tokoforolu se

jedná (zda o či y).

4. Dotazy

a) Autorka v textu několikrát zmiť,tuje (bez pŤímé citace - napŤ. str. 1 5), že lipoová kyselina
je schopná sloužit jako antioxidant v obou svych formách (oxidovaná - lipoová kys., LA;
redukovaná - dihydrolipoová ky'., DHLA). Z obecné uznávaného principu (a také z autorkou

citované literatury) ale spíše vyplyvá, že tyto dvě fo.*y LA tvoŤí redoxní pér, hlavním

antioxidantem je kys. dihydrolipoová, a po její oxidaci na LA je rolí LA pouze byt po zpětné

redukci opět zdrojem pro redukovanou formu (podobně jako je to u jin1ich antioxidant : o,.

tokoferol + tokoferylovy radikál; akorbát + dehydroaskorbát; atď). S tímto i souvisí, že autorka
popisuje možnost zpětné redukce glutathionu pomocí lipoové kyseliny (str. 15), ačkoliv je
obecně pŤijímáno, že disulfid glutathionu je zpětně redukovatelny pouze pomocí
glutathionreduktasy. Mohla by autorka tato svá tvrzení podloŽit' popŤ. vysvětlit?

b) V teoretickém rivodu autorka popisuje oxidačně-antioxidační rovnováhu v buřkách

s využitím pojm jako volné radikály či RNS a RoS. Chtěl bych autorku požádat o vysvětlení

těchto pojmilzkratek, popŤ. uvedení jejich hierarchie.

c) PŤi optimali zaci metodiky autorka také testovala vliv poměru redukčního činidla NaBH+

aLA (str. 54) a určila, že nejlepší poměr je 500:50 (LA: NaBH+). Zuváděného obr. 12 (str. 54)

ale vyplyvá, že nejvyšší pík na HPLC záznamu je u kŤivky pŤíslušející kpoměru 1000:50.

Chtěl bych opět studentkupožáďat o moŽné vysvětlení.

PŤes v;fše zmíněné spíše formální pŤipomínky konstatuji' Že diplomová práce

Bc. Soni Bencové je zdatllá, popisuje novou metodu stanovení této, pro moŽnou terapii mnoha

onemocnění velmi zajímavé látky, splřuje

k obhajobě a hodnotím ji: vÝborně . M
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