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Studentka Lucie Radová předložila DP na téma hodnocení využití HPLC v chirálních separacích, konkrétně 

hodnocení stability omeprazolu. Zabývala se optimalizací podmínek chirální separace omeprazolu, na což 

navazovalo hodnocení stability racemátu a S- izomeru této látky a na závěr byly provedeny některé validační 

experimenty.  

Práce je členěna obvyklým způsobem, má 70 stran, je dokumentována obrázky, přehlednými tabulkami a 

grafy. Je citováno 28 literárních pramenů. Práce je zpracována pečlivě a s minimem překlepů. 

K práci mám tyto připomínky a dotazy: 

str 13: 4 odrážka ..výšemolekulární… je to správně ? 

str 30: Jaká byla kolona pro sledování stability, u optimalizace podmínek je uvedeno a u stability není. 

str 32: kapitola 4.2.1. Jakým rozpouštědlem byl zásobní roztok ředěn? 

str 34: odst  Pufr Příprava fosfátového pufru je uvedena v exp. části, ale fosfoborátového není, dle mého 

názoru tato část patří do experimentální části. 

str 37: posl věta překlep.., dráhý… 

str 37- 40: Obrazová část, není vložen chromatogram optimálních podmínek při vlnové délce 302 nm, možná 

by bylo vhodnější rozdělit na chromatogramy pro optimalizaci a chromatogramy pro stabilitu vzhledem k 

rozdílným vlnovým délkám. 

str 46: Proč nejsou výsledky shrnuty do tabulek jako u předchozích režimů? 

str 58: Proč byl zvolen takový rozsah koncentrací pro linearitu,  mám na mysli  velký rozdíl  mezi 2 a 3 

koncentrací. Pro spodní  koncentrační rozmezí  je linearita nedostatečná, korelační koef. cca 0,78.. 

Dále mám dotaz; ve své práci jste používala chromatografickou kolonu s označením Chiral-AGP, můžete 

nám o ní říci něco bližšího? 

Přes uvedené připomínky hodnotím tuto práci velice kladně. Je dobře zpracovaná a může být základem pro 

vědeckou publikaci. Proto práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

Navrhovaná klasifikace výborně  

V Hradci Králové dne 31.5.2007 Podpis oponenta diplomové práce 

 


