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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Nina Brejchová začala pracovat  na Katedře farmaceutické chemie a kontroly léčiv již ke konci 
třetího  ročníku a zabývala se pilotní studií modifikace zirkoniových částic pomocí grafenu a  
jejich následné využití při úpravě vzorku. Diplomantka pracovala pod vedením Mgr. Michala 
Klivického. S prací v laboratoři se seznámila poměrně rychle, zvládla přípravu 
sorbentu,provedení extrakce na pevné fázii i analýzu vzorků pomocí HPLC. I když oproti 
očekávání nešla experimentální práce hladce, diplomantka získala poměrně velké množství dat, 
která budou využita v další experimentech. Její působení  v laboratoři hodnotím jako přínosné, i 
když bych si dokázal představit aktivnější přístup. Drobné problémy nastaly při sepisování 
práce, kdy původní text vyžadoval výraznější zásahy. Je třeba říci, že po připomínkách a 
komentářích je výsledná podoba textu na odpovídající úrovni. 
Vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučují přijmout práci Niny Brejchové k obhajobě. 
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