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Hodnocení práce:  

a) Odborná úroveň a zpracování teoretické části:    velmi dobrá 

b) Náročnost použitých metod:       velmi dobrá 

c) Zpracování metodické části (přehlednost, srozumitelnost):   dobré 

d) Kvalita získaných experimentálních dat:     velmi dobrá 

e) Zpracování výsledků (přehlednost, srozumitelnost):    dobré 

f) Hodnocení výsledků včetně statistické analýzy:    dobré 

g) Myšlenková úroveň a rozsah diskuse výsledků:    dobrá 

h) Srozumitelnost, výstižnost a adekvátnost závěrů:    dobrá 

i) Splnění cílů práce:        velmi dobré 

j) Množství a aktuálnost literárních odkazů:     velmi dobré 

k) Jazyková úroveň (stylistická a gramatická úroveň):    velmi dobrá 

l) Formální úroveň práce (členění textu, grafické zpracování):  dobrá 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

Případné poznámky k hodnocení:  

Předložená diplomová práce se zabývá velice aktuální tématikou screeningové analýzy  
nových drog ze skupiny syntetických kanabinoidů. K tomuto účelu autorka využila moderní 
techniku ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie s detekcí pomocí hmotnostního 
spektrometru typu Orbitrap. O to větší pozornost a pečlivost by si, dle mého názoru, sepsání 
práce zasloužilo, jelikož v předložené diplomové práci se nachází mnoho záměn a 
terminologických nejasností. Autorka by měla především správně nazývat používané 
analytické techniky. V abstraktu i teoretické a experimentální části autorka píše o kapalinové 
chromatografii, avšak v Úvodu práce se uvádí, že screening bude proveden pomocí metody 
plynové chromatografie. Obdobná záměna je také na straně 31. Větší důslednost by byla 
přínosná také v používání termínů vysokoúčinná a ultra-vysokoúčinná kapalinová 
chromatografie, které by se neměly zaměňovat.  

Teoretická část předložené diplomové práce je velmi obsáhlá a logicky rozdělená do 
jednotlivých kapitol. Přehled kanabinoidů je naprosto vyčerpávající, avšak zasloužil by si 
větší komentář především s ohledem na jejich analýzu v souvislosti s tématem práce. 
V kapitole věnované hmotnostní spektrometrii se nachází několik nepřesností. Autorka na 
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straně 24 v kapitole Princip hmotnostní spektrometrie uvádí, že po ionizaci vzniklé 
molekulární ionty podléhají fragmentaci a následně jsou separované v MS. Vzhledem 
k vysokému zastoupení ionizačních technik za atmosférického tlaku není tento pohled 
obecně úplně přesný, neboť mnoho analýz využívá detekci právě také molekulárního iontu. 
Obdobně tvrzení, že ke změně molekul na ionty dochází v plynné fází není úplně přesný, 
protože např. při ionizaci elektrosprejem dochází k ionizaci molekul v kapalném stavu. 
Nejasnosti podobného rázu se pak objevují také v kapitole 6.4. LC-MS/MS. Popis HPLC je 
také velmi nejasně napsaný. Uvést v textu zkratku UHPLC jako vysokoúčinnou plynovou 
chromatografii je pak zcela chybné. V této kapitole také autorka detailně popisuje podmínky 
pro LC-MS/MS analýzu s použitím trojitého kvadrupólu. Tato část by si zasloužila větší 
uvedení do problematiky, jelikož z textu není patrné, kým byla tato metoda vyvinuta, zda se 
jedná o metodu běžně používanou pro záchyt syntetických kanabinoidů a proč je tedy nutný 
vývoj nové metody s použitím Orbitrapu. 

V experimentální části je uveden detailní popis přípravy analytických vzorků, avšak 
informace o modelové látce by měly být zahrnuty v teoretické části. Stejně tak bych uvítala 
větší pečlivost při psaní zkratek, které by měly vždy být vysvětleny při prvním použití v textu 
(např. zkratku PRM autorka uvádí poprvé již v abstraktu, ale vysvětlení se nachází až na 
straně 47). V tabulkách 8-12 jsou časy uváděny v různých sloupcích v minutách i sekundách, 
což velmi snižuje jejich pochopitelnost. Vzhledem ke srozumitelnosti by si kapitoly Výsledky 
a Diskuze zasloužily větší propojení, kdy samotná diskuze je velmi krátká a dle mého nározu 
plně nepopisuje náročnost a odůvodnění provedených experimentů. Grafy znázorňující 
kalibrační křivky v kapitole Výsledky pak mají v několika případech zaměněné osy x a y. 
Uvedené připomínky k teoretické části a experimentálni části by si zasloužily opravu 
v erratech, avšak nijak nesnižují náročnost analýz provedených v rámci této práce.  

Dotazy a připomínky:  

(1) Str. 11: V Teoretické části uvádíte, že do rostlinného materiálu s obsahem kanabinoidů 
se přidává vitamín E pro zneschopnění analýzy. Proč tomu tak je? 

(2) Str. 42: V popisu přípravy vzorku uvádíte, že k séru byla přidána 1M HCl, avšak ve 
výsledcích porovnáváte extrakční činidlo 0,5M NaOH a 0,1M octan sodný. Proč byla tedy ke 
vzorku přidávána tato kyselina? 

(3) Str. 42: Po extrakci a odpaření vzorku následovalo rozpuštění ve velmi specifické směsi 
rozpouštědel (methanol/acetonitril/voda/hexan). Byla tato rozpouštěcí směs optimalizována a 
proč? 

(4) Str. 43: Na analýzu byly použity 3 různé kolony. Vysvětlete, proč na kvantifikaci byly 
použity jiné kolony než pro screeningovou metodu. 

(5) Jaký je rozdíl mezi chromatogramem a hmotnostním spektrem? Opravdu se na obrázcích 
21 a 22 nachází hmotnostní spektra jak uvádíte v textu? 

(6) Str. 67-68: Velká část experimentů byla věnována porovnání limitů detekce a kvantifikace 
za použití různých extrakčních činidel. Jakým způsobem byly tyto limity stanoveny? Jaká je 
očekávaná koncentrace analytů v reálných vzorcích séra? 

(7) Str. 69: Výsledky pro analyty CP nepovažujete za ideální. Proč je rychlejší eluce těchto 
analytů z kolony problematická? 

hodnocení, práce je: dobrá k obhajobě: doporučuji 
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