
Oponentský posudek

doktorské disertační práce Mgr.B1"anky Barrett nazvané .,Determina*

tion oť p}rarmaceuticaly inportant substances using Í{ígh Peréornan-
ce Líquí'd Ctrromatography with Mass Spectronetry detectíon''.

Doktorská disertační práce &rlgr.B1anky Barrett př.edstavuje čty-
ři publíkace ve významrrýctr mezinárodních časopisech uveřejněné v

letech 2Ůa,*2aa,7 . Tšec}rny pojednávají a vý sledcíchr v oblasti fargra-

ceutické analysy. Kroně stanovení důležitých preparátů metgdou

I{FLC-MS.$il9 je podst,atná část věnována sledování farnakCIkinetiky .-

těchto léčiv či jejich netabolitů. Aby výsledky něření nehly být

akceptovány,nedí}nou součástí celého analytickóho precesu je jeho

validace- F.roto také velká část publ'íkacÍ obsahuje zji-xřování pa*

ranetrů,které celý validační pos*uup vyžaduje.

Separátnín výtisků.a publikací předchází obecný úvod,věnovaný

kapalinevé chroitratograéíi a cetekci hmgtnostním spektromet,renr,

Popis ve1ice význanného kroku analytiekého postupu,úpravě vzorku

biologického původu a metody a postupy valiclace a jejic}r jednotli-
vých kroků. K těrn.to úvocnín partiím' bych chtěl uvést,že obecné učeb*

nícové oddÍ1y ;sou v kontextu disertační práce pcněkud nevhodné

inení na rrístě začínat od Cvěta,/.

Y náslecující části jsou pak ve čtyřech kapítolách stručně Llve-

deny výs1edky st,anevení ;ecnoti.ivych lóčiv kapalinovou chronatogra*

fií s tanceraovÝm zapojením hmotnostního spektronetru. Fodařilo se

vypracovat ve1ice rych]é'účinné a cítlivé postupy,které se v p:'axi

osvědčily. Vzh1edem k uveřejnění v recensovan.ýcir' časopisech nelze
pochybovat o hodnetě všeci.:' výsledků.



Froto nám k doktorandce několik obecně.jších dotazů,kt,eré souvi.
se jí s prob}ematikou c1isertační práce.

Jakj je postup úpr*vy vzerku,jestliže sledované 1éčívo čí jeho

metabolit se velice sí1ně vážou na proteíny?

Yariai:í1ita iaetaboIismu jednotlivých osob je jistě dosti zn".čná.

Jak odlíňÍt,e rozdílnrrst výsledků danou gletabolisnem od případné vět*
ší chyby analytíckého něření? Jinými slovy,jak lze odhalit odIehlé

výsIedky?

Z tískevých chyb uvádíu dvě: na stra-48 ve vzorci d;uetiapinu chy-

bí -l-piperaziny1 a na obr.5,str.)2 není vyznačena ťragr:'entace.

Á ještě něko1ik peznámek k české versÍ shrnutí disertační prá-

ce. .je patrné,že první verse byIa anglická,protože několikrát se

v české versi objevují anglická slova. Sousloví kvantítativní sta-

novení je pleonasmus,operační postup je stancardní a v popísu obr.l

/wá být 4,/ chybí popis vzorce a/' e cpět ehybí znázornění ťragrientace.

Yrhledem k veIkému počtu spoluautorů publikací bych uvítal vyjá.
dření o podílu doktorandky na výsledcícir a jejich zpracování.

Paní i[gr.Blanka Barrett předloži}a kva}itní disertační préci,
osvědčila schopnost řešit obtížné a aktuáIní analytické úke1y Er pro*

to doporučuji její práci k přijetí jako záklud k udělení vědecké

hodnosti dsktor /f|nn/.
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