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Případné poznámky k hodnocení: Předložená diplomová práce je na velmi dobré úrovni, 
vyplývá z ní velké množství experimentů, které musel diplomant provést a zpracovat. To se 
mu povedlo velmi přehledně a srozumitelně. Velmi kladně hodnotím to, že výsledky tohoto 
výzkumu budou využity v praxi, což hodnotu této práce zvyšuje. Jediná malá připomínka 
k jinak gramaticky velmi pěkně zpracované práci - použití čárek ve větě mi přišlo spíše 
nahodilé - někde byla čárka, kde být neměla, někde naopak. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky: 
- strana 19, 2. - 5. řádek shora - "Jako mobilní fáze se používal fosfátový nebo citrátový 
pufr"- používal se jenom pufr nebo v nějakém poměru s organikou? 



- strana 38, poslední odstavec - opravdu se analýza polárních látek může dělat pouze se 
100% vodnou fází? 
- strana 46 - kapitolu 4.7. bych celou přesunula do teoretické části práce 
- strana 66 - parametr rozlišení - mezi kterými dvěma píky bylo počítáno pro kreatinin a mezi 
kterými pro neopterin? 
strana 67 - Faktor symetrie by se měl uvádět s přesností na dvě desetinná místa 
Dotazy: 
1. Na straně 14 v textu píšete, že ve vyšším věkubyly popsány vyšší koncentrace neopterinu, 
ale v tabulkách 1 a 2 je to úplně naopak - čím vyšší věk, tím nižší koncentrace. 
2. Jakým způsobem jste ředili zásobní roztok o koncentraci 39,49 µmol/l na koncentraci 100 
nebo například 50 nmol/l? 
3. strana 65 - Čím si vysvětlujete tak vysokou RSD při opakovatelnosti nástřiku ve vzorku 
oproti standardu? 
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