
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

 

Název rigorózní práce Chromatografické hodnocení amiodaronu a jeho aktivního metabolitu 

Uchazeč Mgr. Iva Kopecká  

Oponent PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. 

 

Posudek oponenta rigorózní práce 

 

 

Rigorózní práce Mgr. Ivy Kopecké se zabývá vývojem a validací HPLC a UHPLC metod pro stanovení 

amiodaronu a desethylamiodaronu v plazmě, a to včetně přípravy vzorku plazmy pro analýzu metodou 

precipitace proteinů plazmy. 

Práce je sepsána česky na 77 stranách s minimem překlepů (str. 14 …složí…; str. 26 polymethylsiloxan-

divynilbenzen; str. 28 Selektivita; str. 34 eppendofské). Z protokolu o podobnosti prací v systému Theses 

vyplývá zanedbatelná podobnost se 7 dokumenty (< 5 %), ta spočívá ve stejných formulacích v „Prohlášení“. 

Autorka cituje 50 literárních pramenů. Práce je dokumentována 26 obrázky a 21 + 2 tabulkami. Na obrázky a 

tabulky chybí v textu odkazy. Formulace jsou srozumitelné. Přesto se lze setkat s některými neobratnými 

formulacemi (str. 14, věta Detektor je vybírán…; str. 26 věta Podle povahy vrstvy jsou složky vzorku na 

vlákno absorbovány…). Uspořádání práce je obvyklé a po formální stránce tato rigorózní práce nevybočuje 

ze zaběhnutých zvyklostí. Cíl práce je formulován opět jasně a je splněn. Abstrakty jsou přehledné. Celá 

práce je velmi prakticky zaměřena, což hodnotím pozitivně. Kromě praktického využití při analýze vzorků 

plazmy ve FN HK slouží jako podklad pro praktickou úlohu pregraduálního studia, předmětu pokročilá 

farmaceutická analýza. V příloze je vypracovaný návod pro studenty. 

K práci mám tyto dotazy a připomínky: 

Str. 10 – uvádíte, že amiodaron je blokátor draselných kanálů, o kus dál, že hl. metabolit N-

desethylamiodaron je odpovědný za 70 % antiarytmického působení amiodaronu a a je blokátor především 

sodíkového kanálu. Můžete to blíže objasnit? Ještě poznámku k terminologii: sodíkový vs draselný kanál. 

Str. 12 – přehledná tabulka s literárními údaji. Jaký význam má údaj o průtoku MF? U pufrů by stálo za to 

důsledně uvádět pH. 

Str. 15 – tabulka 2 – to má být obecné srovnání HPLC s UHPLC nebo je to konkrétní příklad? Pak chybí 

přesnější údaje o kolonách a průtoku, MF. V té původní literatuře byla ta tabulka mírně jiná, měla jste tedy 

uvést, že je upravená.  

Str. 15 – poslední 2 věty prvního odstavce (Pokud by byly částice ještě menší, zvyšoval by se pouze zpětný 

tlak a účinnost by se téměř nezvyšovala. Platí pravidlo, že se snižující se velikostí částic sorbentu se zvyšuje 

účinnost separace.) si odporují, měla jste zvolit jinou formulaci.  

Kapitola 2.4.2 Izolace léčiv z biologického  materiálu je velmi pěkně a přehledně zpracovaná. Nicméně u 

názvů metod a jejich zkratek bych uvítal i anglickou původní verzi názvu metody, lépe se ty zkratky potom 

zapamatují. Tyto zkratky jste zapomněla zahrnout do seznamu zkratek. Ve zkratkách též chybí UPLC 

použitá v obr. 22 a 23. 

Str. 22, 3.ř.sh - Věta není fakticky správně (Pro zásadité analyty je pak potřeba, aby bylo pH ve vzorku 

alkalické, aby nedošlo k rozpuštění analytu, a naopak v extrakčním rozpouštědle pH nízké pro rozpuštění 

analytu.).  

Str. 34, 35 – příprava pufru 50 mM a příprava roztoků síranu zinečnatého – opravdu je to správně? 

Str. 36, 3. odst. Není uvedeno, jak byly odparky rozpuštěny před nástřikem. 

Str. 39 – Možná by bylo vhodné okomentovat i symetrii píků, jak je to na předcházející stránce. 

Str. 45; obr. 21 a další chybně uveden popis osy y. 

Str. 50, tab. 8 a další. Údaje v tabulkách pro správnost a přesnost se z velké části opakují. Mohly být 

sloučeny a ušetřilo by to dost místa a bylo by to i přehlednější. 

Str. 54 – Nerozumím formulaci: Hodnota přesnosti by měla být do 15 % od hodnoty skutečné. 

Str. 58 – hodnocení robustnosti mohlo být detailnější. Místo konstatování, že změny ovlivňují symetrii píku a 



retenční čas, uvést konkrétní vlivy. 

Str. 73 – divná formulace „analýza standardu“ 

Str. 74 – Příprava standardu, odstavec 2. – nelogická věta: Vzorky nesmí dlouho stát (hrozí sorpce na 

precipitát, odpařování). 

Přes uvedené připomínky hodnotím práci jako hodně kvalitní a přínosnou. Je vidět, že bylo provedeno hodně 

experimentů, validace je povedená, vyvinuté metody mohou být a zřejmě budou prakticky využity i ve FN při 

DM, je připravena metoda pro přechod na MS detekci… také mne těší, že výsledky DP budou použity i při 

výuce studentů FaF. Závěrem tedy nezbývá než konstatovat, že rigorózní práce Mgr. Ivy Kopecké splňuje 

požadavky na takovýto typ práce  kladené a práci doporučuji k obhajobě. 

 

V Hradci Králové, dne 2. listopadu 2019 Podpis oponenta rigorzní práce 

 


