
L,jn ive rzita
Pardi;bice
FakuIta
ch em icko-tech no logic ká

Posudek vedoucího diplomové práce

Jméno a p úmení:

Studijní program:

Studijní obor:

Název diplomové práce:

Vedoucí diplomové práce:

Konzultant diplomové práce:

Bc. Kate ina Bonczková

Speciáln í chemicko-biologické obory

Bioa n a lytik

V,ivoj metodiky na sledování vybran ch léčiv a jejich

metabolitrj v moči pacientrj s využitím detekce hmotnostní

spektrom etrií

prof. Mgr. Roman Kan d'ár, Ph. D.

lng.Ji í Kwieciefl, Ph.D., VUOS a.s. (posudek p iložen)

Diplomová práce posluchačky Kate iny Bonczkové se zab,vá v vojem metodiky na

sledování vybran, ch léčiv a jejich metabolitri v moči pacientri s využitím detekce hmotnostní

spektrometrií. Tuto diplomovou práci vypracovávala pod dohledem lng. Ji ího Kwieciena,

Ph.D. na pracovišti skupiny hmotnostní spektrometrie, Analytika ll, VUOS a. s., Rybitví.

Hodnocení studentky lng. Ji ího Kwieciena, Ph.D. je součástítohoto posudku (p íloha).

P edložená práce splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečné práce. Práce

p edstavuje poměrně ucelen, p ehled dané problematiky, vhodně ut íděn, do jednotlivl ch

kapitol. Jisté problémy měla studentka se sepsáním diplomové práce.

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou C
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Vážen ,pane profesore,
posílám sv j pohled na diplomovou práci Bc. Kate iny Bonczkové s názvem,,V voj
metodiky ná sledování vybranych léčiv a jejich metabolit v moČi pacient s vyuŽitím
detekce hmotnostní spektrometriť, která vznikala pod m, m dohledem na naŠem
pracovišti skupiny hmotnostní spektrometrie, Analytika II, VUOS a. s., RybitvÍ. Celá práce
měla analytick c,harakter s cílem vyvinout obecn postup pro sledování compliance
pacient p i užívání lék s využitím spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní
detekcí na p ístroji typu Orbitrap. Pro sběr vzork jsme oslovili prof . Zadáka z Fakultní
nemocnice Hradec Králové, ktery nám ochotně ze své praxe zasílal vzorky moČí se
seznamy preparát , kteni by měl dany pacient užívat. Pro ucelenost problematiky byla po
vzájemné dohodě vybrána skupina léčiv s antihypertenzivním ričinkem. Na základě těchto
seznamr] byla vyopracována literární rešerše se zamě ením na chování dan ch látek
v organismu, zp sobu odbourávání a vylučování a měla by též obsahovat ijiž
publikované v sledky o možnostech analytick ch st_anovenÍ. Tyt^o informace pak byly
využity pro cílené vyhledávání potenciálních analyt (prekurzor léČiv, aktivních forem Či

metabolit ) ve vzorcích. Úprava vzorku p ed vlastní analyzou také vychází z rešerše a je
využitelná pro rychlé a robustní zpracování vzorku minimalizu jící ztráty informací. Po
id'entifikaci iont náležejícím žádanym analyt m se studentka zab vala bliŽŠÍm studiem
fragmentace těchto iontr3. Na základě těchto v sledk vznikla databáze analyt s jejich
retenčním časem, vybran m mate sk m iontem a několika charakteristick, mi fragmenty,
kterájepenositelnámezir zn mi pístroji danéhotypuakterájedlepotebysnadno
upravitelná na změnu podmínek mě ení či na za azení dalšího analytu. Tato metodika je
zároveň ve stručnosti zmíněna i na konci diplomové práce v sekci 4.2. Vyvinutá metodika
není zamyšlena jako kvantifikační, a to ze z ejmycn O voa spojenych s problematikou
moči jako matrice s obtížnostíjejí standardizace. Ve vrcholné Části diplomové práce
studentka aplikovala vyvinutou metodiku na vŠechny obdrŽené vzorky a snaŽila se
vyhodnotit tispěšnost identifikace r znymi postupy vyhodnocenÍ. P itom je t eba mít na
z eteli, že se jednalo o reálné vzorky od pacient , u ktery7ch nelze p edpokládat 100o/o
dodržování léka sk ch na ízení, což je v textu DP diskutováno.
Studentka se zadanym tématem zabyvalajiž od p ípravy celého projektu na podzim
2OtB až do finalizace diplomové práce na ja e 2020. Její p ístup k práci a zájem o
problematiku hodnotím pozitivně.

Doporučuji kladné hodnocení diplomové práce jako celku.
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