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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: velmi dobrý 

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: Diplomatka zpracovala svou diplomovou práci pečlivě a 
pokud mohu posuzovat slovenštinu, tak bez velkých chyb. Podle mého je zbytečně dlouhá 
teoretická část, zejména povídání o vitamínu E. Místo toho by bylo lepší šířeji rozpracovat 
části, týkající se UHPLC, monolitických kolon a spojení HPLC s MS. K práci mám několik 
připomínek a dotazů. 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky: 
- strana 12 (a dále v práci) - úvozovky nejsou použity správně (obě dole?) 
- strana 20 (a zase v celé práci) - čísla odkazů na literaturu se v pracech uvádějí 
chronologicky, zde je například ve třech závorkách za sebou uvedeno:[23][22][27]. 
- strana 21, 7. řádek shora - délka kolony 300 mm (ani 250) už se dnes prakticky nepoužívá 
- strana 26 - refraktomaetrický detektor - vzhledem k jeho významu,bych ho uvedla někde na 
konci, případně neuváděla vůbec 
- strana 27 - UHPLC by mělo být popsáno v samostatné kapitole, takto jsou metody skryty 
v kapitole "Stanovení vitaminu E" (týká se i monolitických kolon) 
- strana 33 - je uvedeno, že jste používali dva druhy detektorů, ale dále v práci mluvíte už jen 
o fluorimetrické, jaký to má důvod? 
- strana 36, , 7. řádek shora - věta: "Čas analýzy …..". Jak předpokládám, analýzu jste 
zastavili ve chvíli, kdy detektorem neprošly všechny analyty? Jak jste to řešili dál? 
- strana 37, obrázek 11 - popis pod obrázkem by nemě být rozdělen na dvě strany, je to 
potom nepřehledné 



- strana 38, druhý řádek zdola - proč byl přidán retinol? Prosím o vysvětlení. 
- strana 40 (a potom ještě několikrát) - název přístroje, na kterém jste měřila celou práci máte 
špatně, má být "SHIMADZU" 
- strana 41, vysvětlení parametů patří do teroretické části práce, v této části mají být njen 
naměřená data 
- strana 41 - kapitola "Vybrané validační paramaetry" - to, co jste v rámci práce naměřila 
(kromě LOD a LOQ), bylo vlastně jen SST 
- strana 42 - počet teoretických pater se obvykle uvádí s přesností na celé číslo 
- strana 44, kapitola 5.3.5 - překla LOQ je Limit of quantitation 
- stejná kapitola - definice LOD není správná, prosím opravit 
- strana 46 - formulace, že všecny hodnoty RSD jsou do 1 procenta není správná, v tabulce 
č. 7 je hodnota nad tímto limitem. 
- strana 50, číslo odkazu 32 - správné příjmení spoluautora je Stariat 
 
Otázky: 
1. Jakým způsobem jste stanovovala hodnoty LOD a LOQ? S tím souvisí ještě jeden 
parametr, týkající se validací právě bioanalytických metod - víte který a co znamená? 
2. Kde je uveden limit na RSD % při stanovení opakovatelnosti nástřiku? 
  
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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