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II. Posudek oponenta 

Diplomová práce (DP) Evy Böhmové byla vypracována na univerzitním pracovišti ve Stockholmu v rámci programu 

Erasmus/Socrates pod vedením Dr. Leopolda L. Ilaga. Cílem diplomové práce bylo testování nanokompozitů 

obsahujících různé typy nanočástic imobilizovaných na polymerním nosiči PLA (polylaktid) jako potencionálních 

povrchů v technice SALDI pro analýzu malých molekul. Téma předložené diplomové práce je vysoce originální. 

Diplomová práce je sepsána v anglickém jazyce na 65 stranách za použití 50 zdrojů citované literatury. Členění práce 

odpovídá běžným standardům kladených na DP. Teoretická část je sepsána stručně a výstižně. Ve výsledkové části bych 

rád vyzdvihl poměrně vysokou úroveň kritické diskuze dosažených výsledků, které občas nebyly zcela uspokojivé či 

jednoznačné, což k primárnímu výzkumu zajisté neodmyslitelně patří. Výsledky, kterých Eva Böhmová dosáhla, lze 

považovat za první vlašťovky ve zkoumané problematice a na hostujícím pracovišti na ně bude asi s velkou 

pravděpodobností navázáno. 

K práci mám následující připomínky:  

1. Cíl práce by měl mít vyhrazenou zvláštní kapitolu. 

2. Str. 12 – odkazy na literaturu nejsou v textu uváděny chronologicky! 

3. Str. 37-38 – Dle mého názoru nejen že nebyly získány lepší výsledky při použití jiných způsobu přípravy 

nanokompozitů, ale dosažené výsledky jsou až 10x horší v porovnání s „klasickým“ způsobem přípravy. 

4. V DP není uvedeno spektrum (nebo alespoň hodnoty m/z pozorovaných iontů a aduktů) carbamazepinu (na 

rozdíl od acebutololu a propranololu).  

K práci mám dále tyto dotazy: 

1. Výsledky v DP jsou v některých momentech nejednoznačné – tzn., není zcela prokázáno, zda ionizace analytů 

je opravdu pozitivně ovlivněna přítomností nanokompozitu. Autorka tento závěr zdůvodňuje možnou rozdílnou 

distribucí analytu ve skvrně po nanesení na povrch nanokompozitu, či nestejnorodostí distribuce nanočástic ve 

struktuře nanokompozitů. V souvislosti s tímto zásadním problémem mám několik dotazů k provedení 

experimentů: 

a. Kap. 3.1.5 – Byla příprava nanokompozitů vyvinuta přímo na pracovišti, či se jedná o postup obecně 

známý? 

b. Byla testována kvalita připravených nanokompozitů (například distribuce nanočástic, …)?   

c. Většina experimentů byla srovnána s kontrolním pokusem na klasické ocelové MALDI destičce. Proč 

nebyl proveden taktéž druhý kontrolní experiment na PLA bez obsahu nanočástic?  

d. Byla testována reprodukovatelnost přípravy nanokompozitů a ionizace analytů na jejich površích?  

2. Str. 47 – Je iont o m/z 338,3 opravdu [M+H]
+
  acebutololu, když jeho Mw je 336,4? Zároveň je Vaše tvrzení i 

v rozporu s dusíkovým pravidlem.  

3. Str. 47 – Proč je ve třetím spektru iont o m/z 259,0, když v ostatních dvou spektrech není přítomen?  

4. Str. 50 – U koncentrace 20 ppm nebyl v moči pozorován žádný signál pro propranolol. Proč tomu tak je, když u 

koncentrace 10 ppm byl signál získán! Byl pokus na hladině 20 ppm opakován? 

Otázka do diskuze: 

Proč je zapotřebí upravovat existující LDI techniky pro analýzu malých molekul, když pro jejich MS analýzu již existuje 

velké množství zavedených ionizačních technik jako například ESI, APCI a APPI?  

 

Závěr: I přes uvedené připomínky splňuje DP Evy Böhmové všechny požadavky kladené na tento typ prací.  Proto ji 

bez jakýchkoliv pochybností mohu doporučit k obhajobě. 
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