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Formát práce 

Předkládaná disertace je založena na výsledcích práce publikovaných ve 3 článcích, 2 publikovaných 

v letech 2016 a 2018, které prošly příslušnými recenzními řízeními v impaktovaných časopisech. U 

jednoho z nich je doktorand prvním autorem. Třetí článek je připraven a předložen k přijetí, přičemž 

doktorand je prvním autorem.   

Práce má více než dostatečný rozsah, 99 stran, a je doplněna 3 přílohami, výše zmiňovanými články. Práce 

má standardní strukturu členění na abstrakt, úvod, cíle, metody, výsledky a diskuzi, závěr a použitou 

literaturu. 

 

Cíle práce  

Obecným cílem předložené práce byla studie variability farmakokinetiky na klinické i preklinické úrovni 

pro účely její predikce v cílové populaci.  

Konkrétními cíli pak byly vývoj analytické metody kvantifikace sufentanilu v lidské plazmě a studium vlivu 

farmakogenetických faktorů (MDR1, OPRM1) na jeho farmakokinetiku; studium variability 

farmakokinetiky nabumetonu a jeho aktivního metabolitu 6-metoxy-naftyloctové kyseliny z hlediska 

pohlaví a farmakogenetických faktorů (MDR1, CYP2D6); zavedení pre-klinického modelu predikce 

absorpce léků u člověka; popis preklinické farmakokinetiky nových lékových forem abirateronu.  

 

Komentáře a otázky oponenta  

Pro oponenta prací založených na článcích, které již prošly recenzními řízeními je obtížné hledat nějaké 

nedostatky nebo dokonce chyby. Proto jsou dále uvedeny pouze dotazy a komentáře, které mají spíše 

doplnit celkový obraz problematiky nebo upřesnit detaily a případně podnítit k diskuzi. 

Úvodní část je přehledně sepsána a umožňuje rychlou orientaci v základních údajích o zdrojích variability 

farmakokinetiky. 

V experimentální části jsou dostatečně popsány použité postupy a metody. 



V Kapitole 3.1.4.2. není zcela jasně uvedeno, zda byla použita poolovaná krev od léčiva-prostých 

dobrovolníků. 

Kapitola 3.1.4.4 – Linearita  

Toto je obvyklý nešvar publikací, kdy je za linearitu vydáván lineární dynamický rozsah vyvíjené metody. 

V analytické chemii je pojem linearita (přesněji koeficient linearity) vyhrazen jinému parametru. Ale 

pomalu se v časopisech tato nepřesnost stává standardem. Navíc ani korelační koeficient R, ani koeficient 

determinace R2 nejsou parametry potvrzující „linearitu“ kalibrační závislosti, ale pouze kvalitu shody 

regresního modelu s experimentálními daty. 

Na obrázku 7 by bylo vhodné označit identitu dvou hlavních píků. 

V tabulce 13 není jasné, co za hodnoty jsou v závorkách. Směrodatné odchylky? 

Při vyjadřování poměru signál/šum je třeba specifikovat, zda byla použita výška nebo plocha píku. 

Autor práce dále v diskusi uvádí, že teplota chromatografické kolony 25°C značně urychlovala její 

ekvilibraci, a proto byla použita. Co je v tomto případě myšleno pod pojmem ekvilibrace kolony? Obvykle 

totiž platí, že naopak vyšší teploty ekvilibraci urychlují. 

 

Formální náležitosti práce a úprava  

Terminologie 

Při popisu gradientů v kapalinové chromatografii existuje úzus, že vodná složka mobilní fáze bývá 

označována jako A a organická složka jako část B, nikoliv naopak. 

V kapitole 3.1.3 má být správně užíván termín kapalinová chromatografie, nikoliv kapalná.  

V kapitole 3.3.6. Analýza by mělo být správně fosforečná kyselina, nikoliv fosforová. 

V Diskusi je nešikovně označen typ použitého hmotnostního spektrometru – nejedná se o triple stage 

kvadrupól s MS/MS detekcí, ale o triple stage kvadrupól. 

 

Práce je napsána čtivým jazykem, což při relativně komplikovaném obsahu není vždy jednoduché. Práce 

obsahuje akceptovatelný počet překlepů a stylistických chyb, které se koncentrují převážně 

v závěrečných částech práce.  

Grafická úprava je na vysoké úrovni, obrázky a tabulky jsou kvalitní, což značně ulehčuje orientaci 

v datech. 
 

Závěr  

Práce splňuje požadavky kladené na disertační práci v daném oboru z hlediska náplně i rozsahu. Autor 

dostatečně prokázal své publikační schopnosti. V disertační práci provedl velký počet experimentů, 

výpočtů, prokázal analytické i syntetické myšlení a dospěl k relevantním závěrům, které dokázal 

kvalifikovaně interpretovat. S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem práci doporučuji k závěrečné 

obhajobě. Po úspěšném průběhu obhajoby doporučuji udělit autorovi titul Ph.D. 

 

V Praze, 8.6.2020      doc. RNDr. Radomír Čabala, Dr. 


