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II. Posudek oponenta 

 

    Úkolem diplomová práce studentky Anety Baţantové bylo jednak vytvořit ucelený literární přehled 

problematiky stanovení delta-9-THC (delta-9-tetrahydrokanabinolu), jak z hlediska sloţitosti biologického 

systému, z něhoţ je látka získávána, tak i z hlediska hodnocení metodik stanovení ve vztahu k forenzní praxi, 

a dále validovat HPLC metodu stanovení této látky v marihuaně pro praktické pouţití.  

    Ţe jde o úkol hodně sloţitý vzhledem k běţnému rozsahu diplomové práce je vidět jiţ z literárního přehledu 

obsahových látek v droze (doposud bylo určeno kolem 490 látek, z nichţ 70 tvoří kannabinoly a další s 

rostoucí rozlišovací schopností a citlivostí nových analytických metod stále přibývají).  

    Úkol byl dále sloţitý i z toho důvodu, ţe předpisy pro validaci metod jsou nejednotné, jak je vidět ze 

sloţitosti systému platného v EU. Studentka se svého úkolu zhostila velmi důkladně. Vytvořila rozsáhlou 

databázi obsahových látek drogy a pro validaci pouţila materiálu „Guidance for Industry, Bioanalytical Method 

Validation“.  V experimentální části pak vyvinula vlastní HPLC metodu stanovení delta-9-THC v marihuaně s 

vnitřním standardem beta-estradiol-17-acetátu, vyzkoušela moţnost extrakce látky z marihuany a dále 

provedla ověření a částečnou validaci metody (stanovení opakovatelnosti na nejniţší, střední a nejvyšší 

koncentrační úrovni, stanovení správnosti, meze detekce a stanovitelnosti a určila i robustnost metody). 

Veškerá měřená data byla stanovena v souladu s GLP, takţe tvoří celistvý základ pro uznání metody ve 

forenzní praxi.  

   Vlastní práce je sepsána velmi přehledně, veškerá získaná data jsou správně dokumentována a přílohu 

tvoří i dva obrázky ze záznamu kalibrace a příklad záznamu HPLC standardu s vnitřním standardem. Pouţitá 

literatura obsahuje 26 literárních odkazů převáţně z posledních několika let, které jsou správně citovány. 

Škoda jen, ţe studentka neuvedla také příklad analýzy konkrétního biologického vzorku, ale předpokládám, 

ţe studie tohoto druhu včetně příslušných dat budou součástí další, širší práce na toto téma, studentka sama 

uvádí, ţe pro zavedení metody do praxe bude ještě potřeba optimalizovat podmínky pro zpracování vzorku 

před vlastní analýzou. 

 

Vzhledem k rozsahu a kvalitě této diplomové práce doporučuji komisi její kladné přijetí a navrhla jsem 

ocenění této diplomové práce cenou společností PENTA. 
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