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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Vlasta Suprunová sa vo svojej diplomovej práci venovala vývoju HPLC-MS metody pre 
stanovenie potenciálneho protinádorového liečiva odvodeného od thiosemikarbazonu - Bp4eT a 
jeho hlavných metabolitov v plasme potkana. Študentka sa zároveň podieľala na validácii 
metody a analýze vzoriek z pilotnej farmakokinetickej štúdie na potkanoch. Výsledky tejto práce 
boli základom manuskriptu publikovaného v zahraničnom časopise s IF, v ktorom je Vlasta 
Suprunová uvedená ako 2. spoluautorka. Študentka taktiež prezentovala výsledky svojej práce  
formou prednášky na Študentskej vedeckej konferencii a bola spoluautorkou posteru 
prezentovaného na zahraničnej konferencii. Vlasta suprunová bola spoluriešiteľkou dvoch 
grantov GAUK a  prejavovala veľký záujem o vedeckú prácu. 
 
Diplomantka si pri práci počínala zručne, musím zdôrazniť jej príkladnú svedomitosť. Rýchlo a 
intuitívne sa zoznámila s používanou inštrumentálnou technikou, vrátane úpravy biologického 
materiálu. V priebehu práce preukázala, že je schopná pracovať samostatne. 
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