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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Práce popisuje vysoce experimentální využití 
nanovlákenných polymerů ve formě potaženého nylonového vlasce a přímo pokrytého 
magnetického míchadla pro extrakci na tuhou fázi ze vzroků s velkým objemem. Pro 
testování šesti různých polymerů bylo využito sedm kategorií analytů (více než 30 
dohromady), když analýza probíhala pomocí gradientové HPLC. Práce je sepsána ve 
slovenštině. 
 
Dotazy a připomínky:  
Jednotlivé kapitoly práce jsou logicky řazené a rozsahu přiměřeném dobrému pochopení 
práce. Jen občas se objevují drobné nepřesnosti ve výjádření a formátování. Experimentální 
práce byla screeningová a tomu odpovídají i postupy a podmínky extrakce a použití 
gradientové separace. Výsledky jsou tedy vhodné pro vzájemné srovnání polymerů a 
jednotlivých analytů. 
Výpočet prekoncentračního faktoru je trochu nejasný a možná zbytečně složitý, ale 
vzhledem, že maximální hodnota je 100 odpovídá i hodnotě výtěžnosti (v procentech), tak 
bych tuto formu bych preferoval. Z textu není zřejmé kolikrát byl každý experiment opakován 
a jaká byla variabilita dosažených výsledků. Závěry vycházejí jen z dosažených hodnot 
prekoncetračních faktorů, tedy dávají jen úvodní informaci očekávanou od screeningu, teprve 
hlubší studium by umožnilo větší diskusi a konkrétnější závěry. 
 
Otázky: 
1. Kolikrát byl proveden každý experiment a jaká byla jeho náročnost a opakovatenost?  



2. Byla vždy testována rozpustnost extrahovaného analytu v rozpouštědle které bylo použito 
pro eluci z nanovlákna (acetinitril/methanol)? 
3. Lze porovnávat hodnoty koncentračních faktorů i mezi skupinami analytů a v rozsahu tří 
řádů? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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