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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Student se úkolu vypracování diplomové práce zhostil aktivně a iniciativně. Pečlivě pod 
vedením školitele prováděl zadané a navrhované experimenty. Snahou jeho práce bylo vyvinutí 
on-line extrakční metody na bázi MEPS pro stanovení vybraných betablokátorů v matrici moči. 
Navržené spojení je značně originální, takže student musel s pomocí školitele během diplomové 
práce řešit řadu komplikací a nepředvídaných problémů, které se mu však vždy podařilo zdárně 
překonat. Z tohoto úhlu pohledu je diplomová práce sepsána konzistentně a obsahuje pouze 
10-15% získaných a použitelných výsledků.  
Diplomant pozorně akceptoval rady školitele, a vlastní nápady vždy se školitelem podrobně 
konzultoval. Během práce vyzkoušel různé analytické kolony pro separaci, tak i promývací fáze 
pro zakoncentrování vzorku na MEPS koloně a odstranění interferujících složek matrice. 
Z původně vybraných pěti beta-blokátorů byla navržená metoda aplikována pouze na tři z nich. 
Závěrem práce student změřil některé z validačních parametrů vyvinuté on-line MEPS-HPLC 
metody. Celkově mohu konstatovat že Vojtěch Sobek splnil výborně požadované  úkoly a 
zadaný cíl diplomové práce a proto práci doporučuji k obhajobě. 
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