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Experimentální diplomová práce studenta Luboše Ficala je zaměřena na vývoj metody pro 
UHPLC-MS/MS analýzu 24 látek ze skupiny antivirotik a jejich metabolitů. Vývoj metody pro široké 
spektrum analytů s odlišnými fyzikálně-chemickými vlastnostmi je náročný úkol sám o sobě. V rámci 
této práce byly vyvinuty dokonce dvě separační metody v módu RP a HILIC a metoda pro přípravu 
vzorku na bázi µ-SPE-PT se zaměřením na všech 24 analytů, což zahrnovalo osvojení širokého spektra 
analytických znalostí i dovedností, velké množství experimentů a následně rozsáhlé vyhodnocení a 
zpracování dat. 



Úkolu zadaného v rámci diplomové práce se student zhostila až s nebývalým zájmem a nadšením, které 
neopadlo ani s pochopením problematiky, opakovanými experimenty a kvanty naměřených dat. 
Student si brzy osvojil práci s novou technikou UHPLC-MS/MS i s ovládajícím software. Získané 
výsledky průběžně a bez prodlení vyhodnocoval a zpracovával do přehledných grafů i bez ohledu na 
jejich nekončící množství. Neúnavná píle při rozsáhlých vyhodnocováních byla až obdivuhodná. 
Po zpracování výsledků jednotlivé kroky optimalizace diskutoval se školitelkou a aktivně se zapojoval 
do návrhu dalších experimentů.  

Vlastní sepisování diplomové práce student provedl velmi samostatně v obrovském časovém 
předstihu, a tak v souladu s korekturami školitelky byl z širokého množství experimentů vytvořen jasný 
a souhrnný přehled získaných výsledků. Práce je celkově zpracována na výborné úrovni jazykově i 
graficky. Její členění odpovídá obvyklým požadovaným normám.  

Experimentální výsledky získané během této diplomové práce jsou součástí řešení grantového projektu 
GA UK 1788218. Student se v roce 2019 stal jeho spoluřešitelem a velmi významně přispěl k jeho 
úspěšnému řešení a bude spoluautorem publikace připravované jako výstup grantu. Přestože se 
v rámci diplomové práce nepodařilo dosáhnout úspěšné validace pro všechny analyty, metoda je nyní 
v naší laboratoři využívána pro hodnocení vzorků z biologických experimentů Katedry farmakologie a 
toxikologie a na dokončení validace pracujeme. Výsledky této výzkumné práce také měly být 
prezentovány na Studentské vědecké konferenci, která však bohužel byla v roce 2020 zrušena. 
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