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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Teoretická část je sepsána pečlivě, bez pravopisných chyb 
a překlepů, nicméně je velice rozsáhlá, tvoří více než polovinu diplomové práce. Popis metod 
v experimentální části je většinou srozumitelný, kvalita obrázků je dostatečná. Velmi kladně 
hodnotím metodu z hlediska jejího budoucího uplatnění v klinické praxi. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky: 
- kapitola 1 by měla být rozdělena na "Úvod" a "Cíl a popis zadání práce" 
- strana 25, 8. řádek zdola - odolnost HPLC kolon do 100 MPa není asi úplně nutná, pokud 
nejde o UHPLC 
- strana 26, 3. řádek shora - výraz "náplňové kolony" patří spíše do GC, v HPLC se spíše 
používá výraz "částicové kolony" 
strana 29-30 - zbytečně podrobně popsané dva typy detektorů z uvedených šesti, o 
ostatních není zmínka, proč? 
- pro popis činností se v experimentální části práce se používá trpný rod 
- strana 63 - má být "relative standard deviation" 
 
Dotazy: 
1. Na straně 49, 2. řádku shora píšete, že jako nejoptimálnější byla zvolena kolona 
Chromolith HR. Jak jste se vypořádali s nevyhovujícím tvarem píku thiaminu, který zmiňujete 
na straně 45? 
2. Strana 56 - jakým způsobem byly vypočítány hodnoty LOD a LOQ? 



3. Strana 61 - proč je třeba sledovat hladinu thiaminu v moči onkologických pacientů? 
  
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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