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Posudek na doktorskou disertační práci Mgr' Yác|avaBořka Dohďského ..Flodnocení

cizorodých látek pro toxikologické a farmakologické účely..

Disertační práce shmuje výsledlry téměř osrrrrleté výzkumné činnosti autora. Práceie

rozdělena na dvau navzájemnezávlslé cellry. Prr,ní část se týká ďtematir,ních testů a predikce

akutní toxicity binámích směsí, druhá je věnována ývoji ava|idaci arra\.ticlrych metod pro

účely farmakokinetických studií.

Úvodní část na 36 stranách podává úvod do problematik"v i stručné zhodnocení

publikovaných prací zahmutych v přílohách. Prr'ní část li,kající se altematirmích testů má velký
prakticlry ýznan, neboť umožňuje nahrazeru časově i finarrčně naročné testy na zviřatech

.1ednoduchými experimenty na nítěnkách a k predikci toxicity využit matematické modely. Tato

čast je doložena publikacemi, publikovanÝ'mi v recensovaných časopisech. kapitolami v knihách

a sbomících v časopisech (celkem 7 praci).

Rovněž druhá čast této disertace má velký praktický ýznam. Vývoj avahidace

analyticlrych metod pro farmakologické účely je nezbyným předpokladem pro uvedení léčiva
na trh. Aplikací modemí metody HPLC-MS/MS dosahl autor v-vsoké citlivosti měření, která je

nezbytná pro stanorrení nízlrych koncentrací analytů v plasmě. Využitím r'ysoké selektivitr

MS/MS metody bylo možné zkrťúit dobu anďýzy aŽna3 minuty, což jevelmi lyhodné při

velkém počtu analýzpřifumakokinetickych studiích. Autor shrunuje qisledlq, své čirurosti

v této oblasti ve čtyřech meztněroďních publikacích s impaktním fal1orerq které prošly

recensním Ťizeru.

Práce přinaší původní vědecké pomatk1., dtilúité nejen zhlediska analytické chemie, i
řady dalších oborů, jako jsou farmakologie či toxikologie. Po formďní strarrce je práce

bezchybně sepsána.

Můj dotaz se tyká polŽiťri SPME na stÍ. 15, kde je uvedeno, Žek dosaŽení rovnováhy

postačilo 3-5 minut. obr,ykle se v literatuře uvádí, žetato doba je větší než 2|todny a jako



ť

kompromis se používá ěas 30 minut. Prováděl autor nějalré experimenty, které by tuto krátkou

dobu potvrdily?

Autor prokézalschopnost samostatně řešit naročné vědecko-ýzkumné problémy, jeho

disertační práce splňuje požadavky kladené naptáci disertační aprotoji doporučuji k obhajobě

a poté jako podklad k udělení titulu doktor.
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