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Téma práce si autor/ka vybral/a z nabídky katedry. 

Práce s literaturou autora/ky byla  výborná. 

Jazyková vybavenost autora/ky byla  výborná. 

Invence autora/ky byla  výborná. 

Iniciativa autora/ky byla  výborná. 

Autor/ka pracovala samostatně, velmi zodpovědně.  

Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a samostatně.  

Metodická zdatnost a zručnost autora/ky  byla výborná. 

Interpretace výsledků byla samostatná, s malými korekcemi.  

Hodnocení výsledků v kontextu jiných prací bylo zodpovědné. 

Práce v kolektivu, kooperativnost autora/ky byla  výborná. 
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Působení autora/ky na katedře bylo přínosné. 
 
 
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Lenka Komůrková začala pracovat na KFCHKL v třetím ročníku jako volontérka, kdy se 
zabývala možnostmi využití chloroformiátů jako derivatizačního činidla pro analýzu látek 
s využití MS detekce.Následně se aktivně zapojila do projektu realizovaného ve spolupráci 
s firnou Teva Czech Industries zabývající se studiem retenčních vlastnosti polymerních 
stacionárních fází s využitím cyklosporinu A jako modelové látky. Svou diplomovou práci 
vypracovala Lenka Komůrková dle zadání VaV v TEVA Czech Industries. Část experimentů pak 
provedla  ve společnosti TEVA pod vedením Dr.Tomáše Holase, který hodnotí její pracovní 
nasazení pozitivně. Druhou část práce vypracovala diplomantka na KFCHKL. Dosažené 
výsledky byly zpracovány dle požadavků TEVA, kde je problematika chromatografie 
cyklosporinu aktuální téma. Získané výsledky poskytly pilotní informace týkající se možností 
využití polymerních stacionárních fází v preparativní chromatografii. Závěrem lze konstatovat, 
že s prací diplomantky jsem byl spokojen a  doporučuji přijmout její práci k obhajobě. 
 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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