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Předkládaná práce se zabývá možnostmi hmotnostní spektrometrie pro identifikaci účinných 
látek používaných jako insekticidy v antiparazitických přípravcích určených pro domácí zvířata. 
V rozsáhlé teoretické části se studentka věnuje popisu exoparazitních organismů ohrožujících 
psy a kočky, insekticidů obsažených v obojcích a spot-on přípravcích a analytických metod 
aktuálně používaných k identifikaci těchto látek. Poslední část teoretické části je věnována 
hmotnostní spektrometrii. Experimentální část zahrnuje popis použitých látek, materiálu, 
přístrojového vybavení, postup při přípravě vzorků i vlastní analýze. V kapitole výsledky a 
diskuze jsou analyzována naměřená spektra a zhodnocena míra identifikace zkoumaných 
látek. 

Z obsahového hlediska práce nemá nedostatky, snad jen teoretická část mohla být o něco 
stručnější.  

Z formálního hlediska práce obsahuje minimum prohřešků. Z těch významnějších je to 
nepoužití kurzívy chemických názvech (k vyznačení atomů, přes které jsou připojeny 
substituenty, či k vyznačení stereodeskriptorů R a S). Rovněž je potřeba při rozdělování 
dlouhých názvů dbát na opakování spojovníku na dalším řádku (oba jevy např. str. 22). Použití 
odstavcové zarážky po nadpisech působí rušivě na tok textu, zrovna tak některé vložené vzorce 
(např. str. 34). Překlepem jsou jistě „enanthiomery“ i zkratka „UIPAC“. 

Celkově je práce zpracována pečlivě. Rozsah textu je více než dostatečný. Experimentální část 
prokazuje velké množství práce odvedené v laboratoři. Práce splňuje podmínky kladené na 
závěrečné práce ve studovaném oboru. Při obhajobě by studentka měla zodpovědět 
následující otázku: 

Je zkoumanou metodou možné potvrdit či vyvrátit přítomnost některé z insekticidních 
látek ve složitějších směsích, např. v potravinách? 
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