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Hodnocení experimentální práce:
a) Zvládnutí metodických postupů: výborné
b) Zručnost v laboratoří nebo pří získávání experimentálních dat: výborná
c) Samostatnost: výborná
d) Iniciativa a píle: výborná
e) Pečlivost a svědomitost: výborná
Hodnocení zpracování výsledků a sepisování práce:
a) Zpracování výsledků (pečlivost a samostatnost): výborné
b) Interpretace a diskuse výsledků (pečlivost a samostatnost): výborná
c) Literární rešerše: výborná
d) Zpracování textu (stylistická úroveň): výborné
e) Formální úroveň práce (členění textu, grafické zpracování): výborná
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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:
Taťána Gazárková vypracovala experimentální diplomovou práci s cílem vyvinout UHPSFC-MS/MS
metodu pro stanovení 37 steroidů, zejména ze skupiny androgenů a glukokortikoidů. Extrémní
náročnost tohoto úkolu spočívá v podobnosti jejich molekul i fragmentačních schémat, což značně
komplikuje zajištění selektivity metody i přes využití MS/MS detekce. Díky přítomnosti mnoha
izobarických skupin byla proto separace všech kritických párů a nastavení MS/MS detekce nesmírně
složitá a časově náročná.
Tohoto složitého úkolu se studentka ujala se zájmem a s velice pečlivým přístupem. Ten byl zde více
než při jiných úkolech na místě, protože při přehlédnutí interference by získané výsledky nebyly

použitelné. Studentka si postupně osvojila práci s technikou UHPSFC-MS/MS a s ovládajícím software
i s přístupy vyhodnocování dat. S velkou pečlivostí vyhodnocovala naměřené výsledky, znovu
kontrolovala získané závěry, vytvářela souhrnné grafy a obrázky, vymýšlela přehledné způsoby
prezentace a své závěry pak diskutovala se školitelkou a navrhovala další postupy. I přes složitost
problematiky se v ní studentka velmi dobře zorientovala, za což jí náleží pochvala, neboť složitost
tématu je opravdu nadstandardní.
I sepisování práce studentka provedla velmi samostatně v souladu s návrhem osnovy dle školitelky.
Zde bych ráda ocenila, že studentka se v teoretické části nepouštěla do opisování detailů z literatury,
čímž často vzniknou chybné formulace, ale raději zvolila osobitý a stručný pohled na věc. K tvorbě
přehledných grafů a schémat využila svojí kreativity a požadavky školitelky tak rozšířila svými
podnětnými návrhy. Práce je celkově zpracována na výborné úrovni jazykově i graficky. Její členění
odpovídá obvyklým požadovaným normám.
Experimentální výsledky získané během této diplomové práce jsou součástí spolupráce s Institutem
fyziologie AV ČR v Praze. Tato spolupráce bude i nadále pokračovat a studentka se tématu bude
věnovat v rámci Ph.D. studia. Výsledky této výzkumné práce také měly být prezentovány na Studentské
vědecké konferenci, která však bohužel byla v roce 2020 zrušena.
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