
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Téma diplomové práce Optimalizace podmínek pro kvalitativní a kvantitativní 

analýzu farnesolu a tyrosolu pomocí UPLC/MS/MS 

Jméno studenta, studentky Petr Greguš 

Jméno vedoucího diplomové práce PharmDr. Lucie Nováková, Ph. D. 

 

I. Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Tématem diplomové práce Petra Greguše byl vývoj nové analytické metodiky pro stanovení farnesolu a 

tyrosolu, dvou quorum sensing látek kvasinky Candida albicans. Využita byla technika UPLC-MS/MS  

v citlivém modu kvantifikace SRM a dále identifikační skeny – sken prekurzorových a produktových iontů pro 

spolehlivou identifikaci struktury těchto relativně malých molekul v biologickém materiálu. Všechny parametry 

UPLC separace a  hmotnostně spektrometrické detekce v MS i MS/MS modu byly podrobně optimalizovány. 

Byly vybrány vhodné prekurzorové ionty a fragmenty pro kvantifikaci a na závěr byla ověřena opakovatelnost, 

citlivost a linearita metody. Metoda byla aplikována na měření reálných vzorků poskytnutých FN HK v rámci 

řešení výzkumného projektu LC 531 Doc. Buchtou. 

 

Diplomová práce je sepsána velmi přehledně, její členění odpovídá obvyklým normám. Praktická část je 

dokumentována mnoha chromatografickými a hmotnostně spektrometrickými záznamy stejně tak jako grafy 

a tabulkami dokládajícími optimalizaci metody. Podobná metodika využívající MS detekci pro hodnocení 

farnesolu a tyrosolu jako quorum sensing látek Candidy albicans nebyla dosud v literatuře popsána a do 

budoucna, až bude získáno více dat z reálných vzorků,  předpokládáme její publikaci v zahraničním 

odborném časopise, pravděpodobně Journal of Chromatography B. 

 

Petr Greguš řešil zadané téma aktivním přístupem s vysokým zájmem o problematiku. O tom svědčí fakt, že 

na katedru analytické chemie dochází již od třetího ročníku, kdy se nejprve podílel na testování nových 

stacionárních fází na bázi betulinu. Zde se věnoval technice HPLC. Během diplomové práce využíval 

techniky UPLC ve spojení s MS, což klade zvýšené nároky na samostudium, neboť tato problematika 

farmaceutům přednášena není. Petr Greguš vše zvládl bravurně, o čemž svědčí vzorná reprezentace naší 

katedry na 9. škole hmotnostní spektrometrie, kde získal první místo v soutěži „Interpretace spekter.“ Naši 

katedru dále reprezentoval na soutěži firmy Merck a na SVK, kde představil výsledky své diplomové práce. 

Tyto výsledky také budou předmětem prezentace posteru na hmotnostně spektrometrické konferenci IMSC 

2009 v Německu. 

 

Petr Greguš splnil nadstandartně všechny úkoly v rámci diplomové práce a doporučuji ji proto k obhajobě. 
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