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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:  
Práca bola zameraná na nájdenie a optimalizáciu vhodných podmienok pre separáciu 
verapamilu, chinidínu a rhodamínu 123. Hodnotili sa 4 monolitické a 4 povrchovo porézne 
kolóny v kombinácii s niekoľkými mobilnými fázami. Študentka pracovala s technikou HPLC i 
s technikou SIC. Množstvo vykonaných experimentov je teda značné a študentka ich 
v diplomovej práci prehľadne a logicky popísala a vyvodila z experimentov závery. 
Predkladaná práca poskytuje užitočné podklady pre ďalšiu optimalizáciu. Teoretická časť 
obsahuje 6 strán. Štruktúra citovaných zdrojov: spolu 21 citácií, z toho 6 článkov a jedna 
monografia členov KACH, 7 odkazov na výrobcov kolón.  
 
Dotazy a připomínky:  
- Práca obsahuje menšie množstvo preklepov: s. 8: "prietová",  s. 13: ´"mikrol", s. 61: 
"diplovej",… 
- S. 4: V slovenčine je slovo "téma" ženského rodu a skloňuje sa podľa vzoru žena; 
- Slovo fáza sa v slovenčine skloňuje podľa vzoru žena ( tj. N pl. bude "fázy", G sg. bude 
"fázy", nie "fáze", ako sa uvádza v celej práci);  
- Slovo "vzorek" sa do slovenčiny prekladá vzorka, skloňuje sa podľa vzoru žena. 
- Kapitola 3.1: Navrhla by som názov kapitoly: Fyzikálno-chemické vlastnosti analytov 
- Kapitola 3.2.: Navrhla by som podkapitolu 3.2.1. Sekvenčná injekčná chromatografia, ďalej 
3.2.2 Monolitické kolóny atd. 



Otázky do diskusie:  
1) S. 9: "Kolóna Ascentis Express C18 je zvyčajne prvou voľbou pri začatí novej metódy". 
Znamená to, že táto kolóna je univerzálna kolóna pre všetky chromatografické metódy? 
Prosím vysvetlite. 
2) Prečo je jako podmienka zvolený čas analýzy 5 min? Súvisí to s vyvinutou metódou 
monitorovania permeácií cez bunky? 
3) Existujú publikované metódy na separáciu verapamilu na krátkych kolónach (30 mm, 50 
mm), z ktorých by ste mohli pri optimalizácii vychádzať? 
4) Na s. 11 sa uvádza, že regulačné orgány v oblasti liečiv odporúčajú permeačné štúdie cez 
monovrstvu živých epiteliálnych buniek. Mohla by ste uviesť, ktoré orgány to sú a v ktorých 
dokumentoch je uvedené toto odporúčanie? 
5) Bol prenos metódy z HPLC systému na SIC systém priamy alebo boli nutné niektoré 
zmeny? Zhodnoťte na základe vlastných skúseností techniku HPLC a techniku SIC. 
 
Na základe množstva testovaných podmienok a ich vyhodnotenia a interpretácie prácu 
hodnotím ako výbornú a odporúčam ju k obhajobe. 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 

 
 
V Hradci králové dne 27. 5. 2019 …………………………………… 

podpis oponentky / oponenta  
 


