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II. Posudek oponenta 

 

Lenka Haklová předložila bakalářskou práci, která se zabývá problematikou využití hmotnostní spektrometrie 

v bioanalýze amfetaminů. Bakalářská práce má rozsah 60 stran a je členěna do 9 kapitol. Cílem práce bylo 

porovnání LC-MS a GC-MS jako konfirmačních metod užívaných v analytické toxikologii. Teoretická část se 

věnuje problematice amfetaminů (terminologie, zdroje, farmakologie), úpravě vzorku před analýzou 

(deproteinace, extrakce, derivatizace), GC (popis metody, kolony, detektory), HPLC (popis metody, kolony, 

fázové systémy) a hmotnostní spektrometrii (popis metody, ionizace, analyzátory, detektory). V kapitole 

Experimentální část jsou charakterizovány analyzované vzorky, jejich úprava a podmínky pro GC-MS a LC-

MS analýzu. Dále pak je uveden způsob výpočtů. V kapitole Výsledky jsou shrnuty dosažéné experimentální 

výsledky formou chromatogramů, hmotnostních spekter a tabulek. V následující kapitole autorka jednotlivé 

výsledky komentuje.  Práce je zakončena krátkým shrnutím, seznamem zkratek,  tabulek, obrázků, 

strukturními vzorci studovaných látek a přehledem použité literatury (30 citací). 

K předložené práci mám následující komentář k formální stránce –  způsob citování literatury je typický spíše 

pro biologické práce a podle mého názoru je na závadu přehlednosti, dále pak v některých místech citace 

zcela chybí, např. SPE str. 13. Dále si myslím, že je vhodnější obrázky a tabulky řadit do textu - rovněž to 

přispívá k lepší přehlednosti a srozumitelnosti práce. Termín "zpufrovat" vzorek je slangový výraz a do 

odborného textu se nehodí. Zápis MS spekter by měl být uspořádaný dle poměru m/z nikoli chaoticky.  

Dále bych měl následující dotazy: 

Mohla byste vysvětlit postup při SPE (str. 13)?; Jaké jsou nejběžnější rozměry kapilárních kolon pro GC (str. 

15-16) ? Je dostatečná identifikace látky pouze na základě retenčního času (str. 17)? Termín "electron 

impact" se dnes již nepoužívá - jaký je správnější termín pro teto typ ionizace (str. 21)?  Ve výčtu ionizačních 

technik za atm. tlaku chybí podobná technika APCI - která (str. 23)?. Na str. 26 uvádíte možnost provést 

analýzu až MS
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 - jaký bývá realný počt MS experimentů? Na str. 30 uvádíte, že jste měřila na koloně ZB5ms 

- ta ale neobsahuje stacionární fází 100% polydimethylsiloxan, která informace je správně?. Mohla byste 

prosím vysvětlit volbu gradientových programů (str. 33-34). Mohla byste vysvětlit vztah mezi eluční silou 

acetonitrilu a methanolu (str. 50)? Přinesla záměna acetonitrilu za methanol snížení retenčních časů (str. 

51)? Proč je těkavost amfetaminů negativní faktor při GC-MS (str. 51). Byl vyřešen pravděpodobný rozkad 

methamfetaminu úpravou podmínek při APCI ionizaci (str. 50)? Byly výslednou metodou separovány látky 

amfetamin a methamfetamin?  

Závěrem bych chtěl říci, že uvedené poznámky a dotazy nijak nesnižují kvalitu předložené práce, kterou 

hodnotím kladně. Jedná se  o první kroky ve vývoji celkové koncepce identifikace a kvantifikace jednotlivých 

amfetaminů v rámci klinické a a forenzní toxikologické prax ÚKBD FN v Hradeci Králové. Práce Lenky 

Haklové vyhovuje požadavkům kladeným na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji přijmout k obhajobě. 



Závěrem bych chtěl říci, že uvedené poznámky a dotazy nijak nesnižují kvalitu předložené práce, kterou 

hodnotím kladně. Tato práce shrnuje  první kroky ve vývoji celkové koncepce identifikace a kvantifikace 

jednotlivých amfetaminů. Získané poznatky budou využity k zavedení LC-MS v rámci klinické a a forenzní 

toxikologické praxe ÚKBD FN v Hradeci Králové.  Práce Lenky Haklové vyhovuje požadavkům kladeným na 

bakalářskou práci, a proto ji doporučuji přijmout k obhajobě. 
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