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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Marie Šilhanová vypracovala svou diplomovou práci na Katedře farmaceutické chemie 
a farmaceutické analýzy FaF UK. Její diplomová práce vycházela ze spolupráce s Katedrou 
farmakologie a toxikologie FaF UK (doc. Martina Čečková). Cílem práce bylo vyhodnotit vliv 
experimentálních podmínek na výsledky transportních experimentů. Zaměřili jsme se na vliv 
rozpustnosti studovaných látek (vybraná antivirotika) a jejich adsorpce na plastový povrch. 
Studentka se seznámila velmi rychle s instrumentální technikou (HPLC-MS) a provedením 
jednotlivých experimentů k porovnání interakce analytu se skleněným a plastovým povrchem. 
Díky tomu pracovala většinu času samostatně a provedení všech experimentů bylo velmi pečlivé, 
což musím kladně ocenit. Problémy s instrumentální technikou, které se během práce vyskytly, 
byla schopna odhalit a s pomocí školitele vyřešit. Získané výsledky konzultovala aktivně se 
školitelem a jejich interpretace byla z valné většiny správná. Při sepisování textu práce bylo třeba 
podobu práce korigovat vzhledem k provedení velkého počtu experimentů. Většinu připomínek 
a komentářů diplomantka kriticky zhodnotila a logicky zapracovala do textu práce, s jehož finální 
formou jsem byl spokojen. Programy Theses a Turnitin nenašly zásadní shodu s dříve 
publikovanými pracemi (podobnost se týkala obecných a ustálených formulací, popřípadě použité 
odborné literatury).  
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