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II. Posudek oponenta 

Diplomová práce (DP) Martiny Rabatinové se zabývá vysoce aktuální tématikou analýzy ženských pohlavních hormonů 

v životním prostředí. Cílem předložené DP bylo vyvinout UHPLC-MS/MS metodu pro rychlé a citlivé stanovení těchto 

potenciálních polutantů. Metoda navržená Martinou Rabatinovou je dobrým východiskem pro analýzu vzorků 

odpadních vod (pro některé studované látky je ale třeba zvýšit citlivost analýzy).  

DP práce čítá 120 stran, z toho 23 stran tvoří přílohy.  Členění práce je obvyklé. V teoretické části, která je poměrně 

obsáhlá a pečlivě zpracována, se autorka věnuje problematice UHPLC, MS a steroidních hormonů. Dále následuje část 

experimentální a výsledková. Z formálního hlediska lze práci vytknout jen vyšší výskyt překlepů či slohově slabých 

míst, což je jistě daň za nadstandardní rozsah.  

 

K práci mám následující připomínky:  

1. Použití slova „mód“ lze v mnohých případech nahradit elegantnějším výrazem (viz např. str. 12, ř. 4; abstrakt; 

kap. 4.5.5). 

2. Je škoda, že v teoretické části nejsou zmíněny struktury všech studovaných hormonů včetně jejich fyzikálně-

chemických vlastností (třeba na úkor jiných údajů, které pro samotnou práci nejsou klíčové). 

3. str. 63, Obr. 6.1 – Skutečnost, že kolona HSS T3 nebyla testována v bazickém prostředí, by měla být zmíněna 

buď v legendě či textu. Na ose „y“ by mělo být zřetelně vyznačeno, že maximum je 10. 

4. strana 76 a 77 – napětí na vstupním kuželu u ESI ionizace není shodné v grafu 6.20 a tabulce 6.4 pro tyto 

analyty: β-estradiol, 17α-estradiol-hemihydrát, D(-)-norgestrel, 17β-estradiol-17-acetát, 19-noretisteron-17-

acetát. 

 

K práci mám dále tyto dotazy: 

1. str. 63, Obr. 6.1  - Jak je možné, že kolona BEH Phenyl s m.f. (ACN, pH 3) rozseparovala jednou sedm a 

podruhé osm analytů? Podobná nesrovnalost je i u kolony BEH Shield RP 18 (pH 9.0, MeOH) a BEH Phenyl 

(pH 9.0, ACN).  

2. kapitola 6.1.1 – Na chromatogramech jsou i jiné píky! Např. Obr. 6.5.(a) mezi píky v časech 2,574 min. a 2,727 

min. se eluuje sloučenina s podobnou intenzitou signálu, jakou poskytuje právě pík v čase 2,727 min., přitom 

tento pík není brán v úvahu. V souvislosti s tímto dotazem se odkážu i na kapitolu 6.1.2, kde ve druhém 

odstavci tvrdíte, že při UV detekci byly přiřazeny zástupcům s progestinovou strukturou mylné píky (píky 

nečistot). Které píky byly mylně přiřazeny? O jaké nečistoty se jednalo a projevil se jejich signál na MS? 

3. str. 69 – tvrdíte, že analyzované sloučeniny jsou neutrální. Je to pravda? Jaké jsou pKa analyzovaných 

sloučenin?  

4. Kapitola 6.1.2 – V jakém režimu byla měřena zde uvedená data (záznam negativních vs pozitivních iontů)? 

5. str. 69-70, Obr. 6.6. – 6.8 – jsou tyto výsledky překvapivé? Dokázala byste pozorované jevy zdůvodnit 

vzhledem ke struktuře a fyzikálně-chemickým vlastnostem studovaných látek? 

6. V abstraktu píšete, že Vámi navržená metoda je reprodukovatelná, robustní a citlivá. Dokážete tato tvrzení 

obhájit experimentálními výsledky? 

 

Závěr: I přes uvedené připomínky splňuje DP Martiny Rabatinové všechny požadavky kladené na tento typ prací.  Proto 

ji bez jakýchkoliv pochybností mohu doporučit k obhajobě. 
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