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Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní
Případné poznámky k hodnocení: Práce je sepsána v češtině. Popisuje rozsáhlé testování
podmínek po separaci 37 steroidních látek s velmi blízkou strukturou a podobnými fyzikálněchemickými vlastnostmi. Pro separaci v UHPSFC-MS/MS bylo testováno 18
chromatografických kolon, optimalizovány podmínky detekce pro každou látku,
optimalizováno složení mobilní fáze, gradient eluce a teplota separace. Doloženy jsou
separace za více než 35 různých podmínkách. Diskuse výsledků jsou velmi rozsáhlé, i když
byly podmínky separací hodnoceny pouze pomocí bodových grafů – závislosti molekulové
hmotnosti na retenčním čase. Jen ve vybraných případech byla hodnocena účinnost
separace. Pro větší přehlednost mi chybí číslování kolon a podmínek. Postup experimentální
práce je logický a jasně ukazující, že vývoj a optimalizace metody v UHPSFC-MS/MS je
mnohem složitější než v RP-HPLC. Díky rozsahu práce je celý text rozsáhlý a náročný na
čtení. Závěry jsou však jasné a správné. Práce může být klíčovým východiskem pro další
podobné studie separací látek s velmi blízkou strukturou i pro poznávání schopností
moderních separačních metod jako UHPSFC-MS/MS.

Dotazy a připomínky:
1. Jakým způsobem byly zpracovávány chromatografické záznamy a kolik jich během studie
asi bylo?
2. Lze usuzovat ze získaných poznatků jakými mechanismy jsou steroidní látky zadržovány
na koloně? Tedy, které úpravy podmínek přispívají k trendům v změně retence a selektivity.
3. Jaké problémy očekáváte při využití optimalizované metody pro analýzu reálných vzorků?
Celkové hodnocení, práce je: výborná, k obhajobě: doporučuji
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