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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Diplomová práce byla vypracována pod vedením Dr. Vytlačilové a ve spolupráci s laboratoří 
využívající HPLC-MS přístroj na Povodí Labe. V teoretické části se věnuje ekotoxikologii, 
klasifikaci biologicky aktivních látek, způsobem jejich odstranění, stanovení a jejich hladině 
v Labi a jeho přítocích a také spotřebě léčiv v ČR, ze které vycházel výběr sledovaných 
látek. Experimentální část a Výsledky byly zaměřeny na podrobný popis analytických metod, 
analýzu velkého množství látek z reálných vzorků odebraných v různých termínech 
z různých míst na Labi a jeho přítocích a srovnání získaných výsledků s údaji nalezenými 
v literatuře týkající se stanovení obdobných látek v různých zemích. 
Práce je vypracována pečlivě, s minimem překlepů nebo nepřesností, obsahuje velký počet 
exprimentálních dat, která mohou sloužit jako základ pro další sledování vzrůstajících hladin 
léčiv a jejich metabolitů v povrchových vodách. 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky: 
V seznamu zkratek by bylo dobré uvést i české termíny. 
str. 19 - píšete o separaci složité matrice - lepší by bylo uvést separaci analytů ze složité 
matrice vzorku. Dále používáte zkratku UPLC, která odpovídá přístrojovému vybavení dané 
firmy, ale obecně se používá zkratka UHPLC. 
str. 23 - bezafibrát by bylo lépe uvést česky, jako ostatní látky, a u fenazonu je limit detekce 
1 nebo 10? 
str. 32 - píšete o přístrojovém vybavení - byla použita nějaká předkolona? 
str. 34 - přesnost na dvě desetinná místa - jaké jednotky? 



Optimalizace byla provedena pouze v rámci složení MF? Stacionární fáze, teplota i gradient 
zůstaly stejné? 
str. 42 - obr. 7 - v popisu obrázku prosím opravit koncentraci betaxololu. Jaký pozorovací čas 
byl zvolen jako optimální a proč? 
str. 43,44 - jaký je rozdíl mezi oběma nečíslovanými tabulkami - odpovídají kalibracím 
měřeným v různých dnech? prosím o vysvětlení. Co znamená LOD s hvězdičkou? 
str. 43 - kolik vzorků bylo změřeno, jak byly po odběru zpracovány a po jaké době od odběru 
byly změřeny? 
str. 45 - opět neočíslované tabulky, kde by bylo lepší použít stejné pořadí látek, např. 
abecední, pro lepší orientaci. Jsou uvedené jen nejvyšší koncentrace nalezených látek? 
str. 50 - nevhodné chromatografické podmínky - prosím uvést do prezentace chromatogram. 
citace 47 - prosím doplnit ročník, číslo a rozsah stránek. 
 
Dotazy: 
1. str. 29, obr. 4 - Myslíte si, že má kolísání hladin léčiv nějakou spojitost s různým průtokem 
v daným termínech odběru vzorků? Bylo takové kolísání pozorováno i v jiných pracích? 
2. str. 36 - Popisujete optimalizaci MS podmínek - můžete trochu podrobněji popsat, jak tato 
optimalizace probíhala a jak dlouho trvala? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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