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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Diplomová práce Vojtěcha Sobka zahrnuje popis testovaných beta-blokátorů, krátké shrnutí 
základů HPLC a MEPS techniky a metod stanovení beta-blokátorů nalezených v odborné 
literatuře. Dále je uveden popis validačních parametrů, které byly v rámci diplomové práce 
hodnoceny. V experimentální části je komentována optimalizace založená na výběru 
stacionární a mobilní fáze, přičemž bylo testováno 5 různých chromatografických kolon. 
Následovala optimalizace MEPS kroku a validace vyvinuté metody, která umožňuje 
stanovení metoprololu, labetalolu a propranololu v moči bez předchozí úpravy vzorku (byla 
využita pouze filtrace). 
 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky: 
V abstraktu uvádíte použití gradientové eluce bez bližšího vysvělení průběhu gradientu a 
celkové délky analýzy. 
Názvy tabulek se uvádí vždy před tabulkou. 
str. 16 - forenzní analýza se nezabývá antidopingovými testy. 
str. 17 - chybí popis MS detekce. 
str. 18 - SPE - extrakce na tuhou fázi. 
str. 29 - jaký sorbent je použitý u vybrané YMC Triart kolony? 
str. 37 - přehlednější by bylo uvést excitační a emisní spektra. 
str. 38 - na obrázku chybí předkolona - používal jste ji? 
str. 48 - jak si vysvětlujete rozdíl na obr. 33 a 34, kde chybí pík zaznamenaný v 5. minutě? 



str. 49 a dál - chybí limity validačních parametrů a komentář k dosaženým výsledkům. 
str. 56 - jak si vysvělujete lepší opakovatelnost při měření v matrici moči než ve vodě? 
Dotazy: 
V hodnocení výhod a nevýhod MEPS extrakce jste nezmínil opakovatelnost - můžete ji 
krátce zhodnotit a okomentovat rozdíly v manuálním a automatizovaném provedení? 
Co bylo při optimalizaci MEPS-HPLC metody nejsložitější? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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