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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Lenka Hungerová vypracovala svou diplomovou práci na 
Katedře farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy. Svou prací navazovala na 
předchozí experimenty Mgr. Karolíny Bärové. Cílem její práce bylo otestovat další 
stacionární fáze s iontovými kapalinami na modelovém vzorku ibuprofenu a jeho čtyř nečistot 
a doplnit tak poznatky týkající se retenčního chování vybraných analytů na tomto typu 
staccionárních fází. Autorka se zabývala optimalizací podmínek separace u derivátů výše 
uvedených látek s isobutylchloroformiátem. Byly provedeny experimenty s cílem vylepšit 
výtěžek extrakce derivátů do nepolárního organického rozpouštědla. 
Diplomová práce je přehledná s minimem překlepů. Nicméně  práce obsahuje v teoretické 
části formulační i věcné nepřesnosti. Po formální stránce nejsou často uvedeny odkazy na 
obrázky v textu (např. obr.4-12) (u tabulek tento nedostatek není), chemické rovnice mohly 
mít jednotný styl; autorka cituje aktuální zdroje, jen literatura 6 je již velmi stará a údaje se 
dají najít v novějších zdrojích reflektující technický pokrok; v diskusi postrádám porovnání 
dosažaných výsledků separace s předchozí prací; 
Na základě porovnání podobnosti textu s ostatními dokumenty v databázi je podobnost vždy 
vyhodnocena jako menší než 5 %.  
Formulace -  (str. 11) poslední věta, první odstavec - text evokuje, že ve spojení s jinými 
detektory nelze látky separovat a detekovat; (str. 14) - obecně je cílem chromatografických 
analýz identitu látky určit nikoliv odhadnout; (str. 15) - nosný plyn se do nástřikového 
prostoru nenastřikuje; (str. 16) - kolonu pro GC bych neoznačil jako šroubovici; (str. 26) - při 

EI vzniká M+; (např. str. 29) uvedeno báze místo baze; 
 
 



Dotazy a připomínky:  plynoucí z textu práce: 
str. 15 - uvádíte, že termostat udržuje dostatečnou teplotu kolonového prostoru - co tato 
formulace znamená? 
str. 16 - prosím o vysvětlení:  "splitless nástřik se používá ve stopové analýze nebo pro 
analýzu směsí, jejichž složky se výrazně liší v bodu varu." 
str. 16 -17 - nesouhlasím s uváděnými rozměry kapilárních kolon 
str. 19 - prosím o vysvětlení věty: "S rostoucí teplotou roste i podíl zplyněných substancí a 
retence na koloně klesá." 
str. 19 - vztahuje se text posledního odstavce k obr. 3? Co když na chromatogramu není 
hlavní pík? 
str. 20 - jak se kalibruje signál detektoru? 
str. 22 - mohla abyste vysvětlit vznik ionti [M+CH5]+ a s jakou ionizační technikou souvisí? 
Jaké molekuly jsou schopny zychytit elektron? 
str. 23 - prosím o vysvětlení prvního odstavce  - spojení EI a GC. 
str. 26 - je možno interpretovat hmotnostní spektrum i bez určení přesného a správného 
m/z? 
str. 28 - prosím o vysvětlení: "derivatizace také snižuje adsorpci povrchu a tedy vylepšuje 
výsledný vzhled píku na chromatogramu" + "acylderiváty mohou tvořit fragmentační vzorce 
sloučenin pro MS, které jsou pak jasně čitelné a podávají informace o struktuře těchto látek."  
str. 29  - o jaké derivatizační činidlo se jedná na obr. 11? 
str. 35 - uvádíte přehled sledovaných iontů - chybí vysvětlení o jaké ionty se jedná? 
str.54 - odkud jste získala teploty varu v tabulce 7? 
 
Závěrem chci říci, že diplomantka splnila vytyčené cíle a její výsledky doplňují již dříve 
získané poznatky a  jsou z tohoto pohledu  cenné.  
Diplomová práce Lenky Hungerové je na velmi dobré úrovni a splňuje náležitosti kladené na 
tento typ prací a můžu ji doporučit přijmout k obhajobě. 
 
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 

 
 
V Hradci králové dne 27. 5. 2018 …………………………………… 

podpis oponentky / oponenta  
 


