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g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný
Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní
Případné poznámky k hodnocení:
Diplomová práce byla vypracována na Katedře toxikologie a vojenské farmacie (FVZ,
UNOB). Cílem předložené diplomové práce bylo vyvinout a optimalizovat extrakční metody
pro analýzu látky BZ v potkaních tkáních (játra, ledviny a mozek) a dále v plasmě a žluči.
Následně tyto metody byly použity pro měření velkého počtu reálných vzorků za účelem
sledování distribuce látky BZ v jednotlivých orgánech/tělních tekutinách.
Teoretická část je sepsána stručně a přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe plynule navazují.
V první části se autorka věnuje skupině bojových otravných látek, do které spadá studovaná
látka BZ. Zde vyzdvihuje její anticholinergní účinky a současné využití pro navození poruch
kognitivních funkcí v preklinické fázi studia Alzheimerovy choroby. Dále velmi stručně
popisuje vývoj léčivého přípravku s důrazem na preklinické hodnocení léčiv. Poslední část
teorie je zaměřena na zpracování biologických vzorků pro analýzu a HPLC instrumentaci.
Experimentální část je rozsáhlá a zahrnuje velké množství experimentů. Testované extrakční
podmínky byly zvoleny na základě literatury zabývající se extrakcí látky BZ nebo jiných
anticholinergních látek. Byla testována SPE, jež byla vyvinuta pro extrakci z plasmy a
publikována na daném pracovišti. Dále byly testovány metody LLE a PP. Optimalizované
extrakční metody byly validovány a použity pro analýzu reálných vzorků. Protokol o
vyhodnocení podobnosti závěrečné práce v Theses.cz vyhodnotil 0 podobných dokumentů.
Práce má obvyklé členění a text obsahuje pouze běžné množství překlepů (např.: str. 35:
„podle délky kolony (10-30 mm)…“; str. 39: „…zakřivení dávky letu…“ a další. Pro lepší

čtivost a přehlednost by bylo vhodné spojit kapitolu „výsledky“ s „diskuzí“. Takto jsou
výsledky jen tabulky a grafy s minimálním množstvím textu, a v diskuzi jsou výsledky v textu
znovu opakovány. Jako formální nedostatek hodnotím velké množství zkratek, které jsou v
celé práci zmíněné pouze jednou, proto nebyl důvod zkratku zavádět (např.: APPI, EI, ECD,
FLD, MRT, …). Dále zkratka SF je poprvé zmíněna již na straně 30, ale slovně vysvětlena až
na straně 33. Práce obsahuje velké množství tabulek a některé tabulky jsou nadbytečné,
případně mohly být stručně popsány v textu (např. tabulka 11 a 14). V grafech shrnujících
výtěžnost extrakce (Graf 1-4) je na ose x uvedeno precipitační/extrakční činidlo a současně
technika SPE, pro přehlednost by bylo vhodné data sjednotit, např. uvést činidla a pod ně
doplnit extrakční metodu. Navíc u žluče není ve výsledcích specifikováno, o jaký tip extrakce
se jednalo. V tabulce 4 je uvedeno – etanol, dietyleter… dle doporučení je lepší psát ethanol,
diethylether. V anglickém abstraktu by desetinná místa měla být oddělena tečkou.
Dotazy a připomínky:
• V abstraktu uvádíte MS detekci pomocí LIT s ESI ionizací, obvykle se zde ještě udává, zda
ionizace byla v pozitivním nebo negativním módu.
• Str. 35 - podkapitola 1.6.2 u informace o rozmezí dávkovacích smyček chybí zdroj.
• Str. 43 - v metodické části uvádíte, že celková doba analýzy byla 5,5 min, zatímco v
abstraktu máte pouze 5 minut.
• V diplomové práci chybí reprezentativní chromatogram v jednotlivých matricích a nejsou
zmíněné ani retenční časy látky BZ a IS.
• Str. 44 – název kapitol 3.4.3 až 3.4.5 „Příprava vzorků pro optimalizaci extrakce…“ není
vzhledem k obsahu příliš vhodně zvolen, jasnější by bylo "Optimalizace extrakce z…"
• Desetinná místa v některých tabulkách (15 a 17) a dále v abstraktu a závěru jsou
nejednotná. Zároveň je otázka, jestli 3 nebo dokonce 4 desetinná místa jsou relevantní.
• Str. 19 – zde je zmínka, že látka BZ byla původně zkoumána pro terapii GIT potíží. Je to
tedy tak, že na základě vedlejších účinků začala být látka testována jako potenciální BOL?
• Na str. 21 uvádíte, že v rámci preklinického "in vivo" hodnocení se studium zaměřuje
zejména na farmakokinetické parametry. Toto tvrzení mi přijde neúplné, jaké další důležité
významné parametry jsou v rámci těchto preklinických "in vivo" studií zjišťovány?
• Str. 27 – pro precipitaci jste zvolila naprosto nevhodné schéma, které slouží pro úplně jiný
účel využití vzorku, navíc je zde chybně použit termín rekonstituce. Zároveň následující
odstavec pod obrázkem 5 nedává příliš smysl. Můžete proto prosím vysvětlit princip
precipitace a doplnit lepší schéma?
• Tabulka 4 a 5: můžete prosím vysvětlit termín „alkohol s C6 uhlíkem a více“? A také, jaký je
vhodný český termín pro uvedené zkratky SAX, SCX, WAX a WCX?
• Tabulka 6 – uvádíte zde citlivost detektorů pojmy "malá, vysoká, velmi vysoká". Můžete
prosím blíže specifikovat?
• Str. 37 - O spojení LC-MS zde uvádíte: „Poskytují informace i o struktuře látek s většími
molekulovými hmotnostmi.“ – můžete objasnit co je myšleno většími molekulovými
hmotnostmi? Dále na str. 38 uvádíte: „U metody ESI je větší nebezpečí vzniku matricových
efektů.“ –chybí zde kontext, vyšší riziko v porovnání s jakou ionizační technikou?
• Str. 38 - Má význam zmiňovat tvrdou ionizační techniku EI ve spojitosti s HPLC?
• Str. 43 – chybí koncentrace hydroxidu amonného používaná k úpravě pH mobilní fáze.
• Str. 46 – kapitola 3.4.8 – čím byl vzorek žluči 50 × ředěn?
• Str. 47 – uvádíte validační parametry, které jste posuzovali. Chybí zde linearita, přestože ji
ve výsledcích máte zmíněnou. Uvádíte, že jste validovali dle směrnice EMA. Můžete
vyjmenovat, jaké parametry je třeba v rámci této směrnice hodnotit?
• Str. 55 – v kapitole 4.2.1 Kalibrační přímky a linearita máte napsáno: „Všechny body splňují
podmínky přesnosti a preciznosti stanovení…“ – kolikrát byly připraveny dané kalibrační
křivky, že jste hodnotili preciznost pro všechny body?
• Tabulka 18A – MRT není průměrný retenční čas. Můžete prosím tuto zkratku opravit a
vysvětlit, co daný parametr znamená?
• Str. 43 - Pro HPLC separaci uvádíte MF o pH 11. Je možné při této hodnotě pH použít
klasické silikagelové kolony?

Uvedené připomínky nesnižují kvalitu diplomové práce.
Celkové hodnocení, práce je: výborná, k obhajobě: doporučuji
V Hradci Králové dne 27.5.2020
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