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II. Posudek oponenta 

 

    Diplomová práce studenta Miroslava Holeksy se zabývá hodnocením nečistot plynovou chromatografií. Je 

hodnocen ethylenoxid  a 1,4-dioxan v modelovém vzorku triethylenglykolu. 

 

    Diplomová práce má rozsah 53 stran a obsahuje 3 tabulky a 25 obrázků. Je členěna do 9 kapitol. Po 

úvodní kapitole je v teoretické části pojednáno o chromatografických metodách, o plynové chromatografii a o 

obou hodnocených nečistotách včetně jejich stanovení (především v lékopisech - PhEur. i USP). U 

ethylenoxidu a dioxanu je přehledně a podrobně uveden vzorec, vlastnosti, použití i vliv na zdraví člověka. Ve 

třetí kapitole je vytyčen cíl práce. V experimentální části je uveden výběr chromatografických podmínek a 

příprava vzorků pro kvantitativní hodnocení, tj. vzorků pro kalibrační přímku i vzorků modelových. V kapitole 

výsledky a diskuse je pojednáno o optimalizaci chromatogr. podmínek (doloženo 10 grafy) a velmi stručně je 

uvedeno stanovení obsahu ethylenoxidu a dioxanu (doloženo 2 kalibr. přímkami). V kapitole závěr jsou 

shrnuty zjištěné výsledky, kap. 7 a 8 jsou abstrakty a práce je zakončena kapitolou literatura (29 citací). 

 

K práci mám tyto připomínky a dotazy: 

- bylo by vhodné uvést chromatogram obou nečistot, event. chromatogr. modelového vzorku. Ret.časy =? 

 - nepřesnosti: konc.ethylenoxidu v Tab 2. (str.34), kolik vzorků jste hodnotil (str. 35), 

                          citace lékopisů (cit 24,25) a pod 

 - nejednotné citování literatury:-kde vydáno(cit 1,2 apod.), -autoři (cit.29) apod. 

Dotaz: K  Tab 1 na str. 28  - platí text pod tabulkou a nebo název kapitoly? - Tab 1 je na str. 12 i 28. 

           Kalibrační přímka byla sestrojena ze 6 bodů (uvedeno v závěru) a nebo ze 7 bodů (viz tab 2)?  

                 - vhodnější do dipl. práce by bylo uvést tab. - jednotliv. koncentrace  vztaženy k ploše píku 

 

   Přínos práce spočívá v aplikaci lékopisné GC metodiky pro hodnocení zbytkových nečistot ethylenoxidu a 

dioxanu na GC chromatografu Shimadzu GC-2010 včetně analýzy modelových vzorků. 

 

    Diplomová práce studenta Miroslava Holeksy je velmi dobře a přehledně zpracována, vyhovuje 

požadavkům na diplomovou práci a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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