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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah DP a její členění 

× A - přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické nebo rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

× A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 

názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

× A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 

nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 

dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 

4. Jazyk práce 

× A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   

obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

× A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 



 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. 

 

Předložená práce je po odborné, jazykové i formální stránce na velmi vysoké úrovni. Experimenty 

byly smysluplně plánovány a pečlivě provedeny. Výsledky jsou prezentovány a diskutovány 

vhodnou formou bez odborných nesprávností. Nutno také poznamenat, že uchazečka úspěšně 

vyřešila problém optimalizace separace ciprofloxacinu a jeho metabolitů, který se ukázal být velmi 

náročným.  

 

K práci mám následující drobné připomínky: 

▪ Ve struktuře desethylenciprofloxacinu na Obr. 2 chybí jedna skupina -CH2-. 

▪ Kapitola 1.3.2 připomíná spíše propagační materiál výrobce přístroje. Zmiňované parametry a 

technické detaily nijak nenapomáhají pochopení práce ani diskuze výsledků.  

▪ Vyjádření, že molekula se v MS zdánlivě tváří jako jiná molekula na str. 46 je silně slangové a 

nehodí se do odborného textu.  

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1) Na str. 42 je poměrně subjektivní vyjádření, že při změně gradientového programu došlo 

k nepatrnému zlepšení separace jednotlivých analytů. Můžete toto zlepšení kvantifikovat 

pomocí nějakého vhodného parametru? 

2) Fluorofenylová kolona Acquity UPLC CSH se ukázala být výrazně méně vhodná pro 

separaci sledovaných analytů než pentafluorofenylová kolona Kinetex F5. Obsahuje prvně 

jmenovaná kolona také pentafluorofenyl nebo pouze monofluorofenyl? Čím si vysvětlujete 

rozdíl v chování těchto dvou kolon? 

3) Na str. 48 uvádíte, že při použití 100% vodné složky na začátku gradientu došlo 

k razantnímu zlepšení symetrie všech chromatografických píků. Jedná se opět o subjektivní 

vyjádření. Mohla byste zmíněnou změnu nějak kvantifikovat? 

4) Optimalizace nastavení hmotnostního spektrometru byla prováděna se směsí acetonitrilu a 

vody, zatímco konečná separace byla prováděna se směsí kyselého vodného pufru a 

methanolu. Mohly by dle vašeho názoru být výsledky optimalizace hmotnostního 

spektrometru s použitím pufru a methanolu výrazně odlišné? 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO 

 

Navrhovaná celková klasifikace: VÝBORNĚ 

 

Datum vypracování posudku: 18. 6. 2021 

 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta: RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D. 


