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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

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:  
Diplomová práce je sepsána pečlivě a obsahuje všechny potřebné informace, teoretická část 
je věnována popisu antimikrobních přísad, stabilitě, vysokoúčinné kapalinové chromatografii 
s důrazem na použité stacionární fáze a detekci a rešerši předchozích prací zabývajících se 
stabilitou thiomersalu. Bohužel v ní chybí diskuze o limitech, které jsou pro stabilitu 
pomocných látek v praxi používané. Experimentální část a výsledky shrnují krátkou 
optimalizaci metody a zkrácenou validaci a po té její aplikaci na testování stability 
thiomersalu za různých podmínek. Opět chybí diskuze k limitům a tím tato část postrádá 
kritické zhodnocení dosažených výsledků. 
 
Dotazy a připomínky:  
V práci se objevuje minimum překlepů, objevují se však nestandardní termíny - 
fotonestabilita/fotolabilita, místní farmaceutické prostředky/lokální farmaceutické prostředky, 
náplňové kolony/částicové (HPLC). V anglické variantě abstraktu jsou použité desetinné 
čárky místo desetinných teček. 
str. 18 - u porovnání kolon chybí jejich rozměry. 
str. 19 - místo srážení rozpouštědel dochází spíš k tvorbě emulze při smísení dvou 
nemísitelných kapalin. 
str. 20 - rozlišujete různé typy detektorů u HPLC a vodivostní detektor patří mezi 
elektrochemické, které zmiňujete jako skupinu detektorů. 



str. 24 - mezi chemikáliemi je zmíněn NaOH 0,1 M - používala jste přímo roztok, který byl 
dodán? 
str. 25 - odpovídá složení připravených roztoků konkrétnímu využití u léčivých přípravků? A 
jaké pH měla vodná složka mobilní fáze? 
str. 35 - lepší je vyjádřit obsah thiomersalu v procentech - pak se dá lépe sledovat jeho 
změna, prosím doplňte do prezentace k obhajobě. 
str. 43. Obr. 11 - o kterou se jedná šarži a jak lze vysvětlit větší rozdíl mezi testovanými 
šaržemi? 
 
Otázky: 
1. Jaký je limit kvantifikace pro thiomersal stanovený v optimalizovaných HPLC podmínkách? 
V původní diplomové práci Barbory Harmáčkové je uveden limit 0,084 mg/l, přičemž byla 
v práci využita kolona s menším průměrem (3 mm), kde byl dosažen symetričtější tvar píku 
thiomersalu. Některé hodnoty v Tab. 10 jsou určitě pod tímto limitem. 
2. Existuje nějaký limit pro stabilitu pomocných látek, jaká je jeho konkrétní hodnota a jak se 
vztahuje k vašim výsledkům? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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