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I. Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Tématem diplomové práce Martiny Rabatinové byl vývoj nové analytické metodiky pro kvantifikaci steroidních 

hormonů ze skupiny estrogenů a progestinů pomocí techniky UHPLC-MS/MS. Byly podrobně optimalizovány 

všechny parametry UHPLC separace (výběr stacionární a mobilní fáze) a hmotnostně spektrometrické 

detekce v MS i MS/MS modu a to s využitím dvou ionizačních technik ESI i APCI. Tyto techniky byly 

porovnány z hlediska citlivosti a linearity a závěrem byl vybrán vhodný způsob ionizace a také vhodná 

fragmentační reakce pro SRM kvantifikaci všech 10 analytů. Výzkum je součástí tříletého projektu Grantové 

agentury akademie věd s cílem vyvinout metodiku pro stanovení těchto látek ve stopových koncentracích 

v odpadních vodách a tak vyvinutá metoda bude výchozím bodem pro další vývoj. 

 

Diplomová práce Martiny Rabatinové je sepsána velice přehledně až řekla bych nadstandardně, její členění 

odpovídá obvyklým normám. Osobně se mi velice líbí zpracování teoretické části k problematice UHPLC a 

MS, což může být do budoucna využito jako přehledný studijní materiál pro studenty začínající s 

problematikou. Toto oceňuji zejména proto, že tématika UHPLC-MS farmaceutům přednášena není, což 

klade zvýšené nároky na samostudium a orientaci v odborném textu. Praktická část diplomové práce je 

dokumentována mnoha chromatografickými a hmotnostně spektrometrickými záznamy stejně tak jako grafy 

a tabulkami dokládajícími optimalizaci metody. Zde je nutné poznamenat, že velmi ilustrativní obrázky 

z teoretické části si autorka vyrobila sama.  

 

Martina Rabatinová řešila zadané téma aktivním přístupem s vysokým zájmem o problematiku, aktivně se 

účastnila diskusí, navrhovala tvůrčí řešení a neváhala zopakovat rozporuplné experimenty. Velice oceňuji její 

kreativitu a originální přístup při zpracování vlastní diplomové práce. O nadstandardním přístupu studentky 

svědčí také vzorná reprezentace katedry ve školním kole (2. místo) a v celostátním kole (2. a 3. místo) 

Studentské vědecké konference. Výsledky optimalizace metody byly také předmětem prezentace posteru na 

hmotnostně spektrometrické konferenci IMSC 2009 v Brémách v Německu. 

 

Martina Rabatinová splnila nadstandartn ě všechny úkoly v rámci diplomové práce a doporučuji ji proto 

k obhajobě. 

 

Navrhovaná klasifikace výborn ě  
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