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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: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Diplomová práce je založena na nadprůměrném množství 
experimentů a naměřených dat pro vývoj dvou porovnávaných metod pro 24 analytů, které 
zahrnují optimalizaci hmotnostně spektrometrické detekce, chromatografických metod a 
mikroextrakce na tuhém sorbentu plněném do špiček. Vzhledem k tomu bylo také náročné 
obsáhnout celou metodiku v teoretické části a získané výsledky vyhodnotit a srovnat. Práce 
tak obsahuje mnoho ilustračních obrázků, chromatografických záznamů a přehledových 
tabulek. Při takovém množství dat musím vyzdvihnout jejich poměrně úspěšné zpracování, 
snahu o přehlednost a vypovídající hodnotu. Finální metoda (přestože nebyla validována pro 
všechny látky) je podkladem pro rutinní měření hodnotící membránové transporty ve 
spolupráci s Katedrou farmakologie a toxikologie. 
Práce je napsána přehledně, přes drobné formální nedostatky a překlepy se jedná o kvalitní 
experimentální práci.  
 
Dotazy a připomínky:  
- používání zkratek: bylo by vhodné zkratku vždy nejprve zavést, když je používána poprvé, 
a dále používat konzistentně (např. SPE-PT v abstraktu, RP) 
- str. 13 - pro mimokolonový objem je uvedena jednotka µl2, jedná se ale o jednotku 
mimokolonového příspěvku k rozšíření eluční zóny (jak je uvedeno i v původním zdroji), 
objem by byl v µl 
- "reverzně fázový mód" není oficiální termín, přikláněla bych se k ustáleným termínům 
systém reverzních fází, chromatografie na reverzních fázích (zejména v názvu kapitoly)  
- v popisu pomůcek chybí centrifuga 



- str. 37 - tlak zamlžujícího plynu (správně zmlžujícího) 
- str. 46 - v grafu chybně jednotky na ose x, měly by být eV; str. 49 grafy Závislost m/z na… 
název správně, ale v popisu os uvedená molekulová hmotnost, přestože se jedná o m/z 
- str. 77 - doba centrifugace v RPM, spíše rychlost 
- str. 79 - v tabulce jsou uvedeny koncentrační hladiny A a C, ale nejsou nikde popsány, 
které to jsou, jestli se jedná o vysoké hladiny nebo LLOQ 
  
V teoretické části mi chybí zmínka o extrakční technice, používání špiček není rutinní a 
zasloužilo by si svou kapitolu spíš než opisování parametrů použitých kolon z materiálů 
výrobců (téměř 20 citací). 
Není vysvětleno proč se používalo HBS médium, proč 2 různá pH. 
 
Dotazy: 
1) V abstraktu uvádíte, že po 5. min následují ještě 2 min izokratického kroku. K čemu 
slouží? 
 
2) Na str. 13 uvádíte příspěvky k mimokolonového objemu (čerpadlo, dávkovač vzorku, 
detektor). Doplnil byste ještě jeden poměrně důležitý příspěvek? 
 
3) Na str. 30 uvádíte, že: "Pro detekci pomocí UV detektoru či PDA je nutná derivatizace." 
Vysvětlete. V uvedené citaci jsem nenalezla bližší informace. 
 
4) Tabulka 29: při validaci se autor odkazuje na EMA guideline - kolik bodů, koncentračních 
hladin je potřeba pro kalibraci, určení linearity metody? Splňuje metoda tuto podmínku? 
(např. BIC, SIM v pH 7,4)  
 
5) Bylo opravdu nutné při rekonstituci vzorku po odpařování třepat nejprve ve 20 µl ACN a 
teprve dále ředit?  
 
 
 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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