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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: výborný 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Předložená diplomová práce se zabývá vývojem 2 
moderních chromatografických metod pro stanovení agomelatinu a atorvastatinu a jejich 
nečistot. Obě metody byly optimalizovány, validovány ve vybraných parametrech a 
aplikované na léčivý přípravek.  
Práce je zpracována po odborné a gramatické stránce na vysoké úrovni. Teoretická část je 
sepsána velice pečlivě, je výstižná a informativní. O teoretickém a praktickém přínosu této 
diplomové práce svědčí úspěšná účast na několika konferencích se získaným oceněním a 
také využití získaných výsledků pro přípravu vědeckého článku k publikaci.  
V diplomové práci se překlepy objevují pouze minimálně, a proto zde nebudou zmíněny. 
Dovolím si vytknout několik připomínek. 
 
Dotazy a připomínky:  
Doporučuji sjednotit použití terminu „FA“ a „HCOOH“ v textu diplomové práce (str. 40-43). 
Doporučuji používat odkazy na literaturu také v úvodu práce, kde již uvádíte informace z 
mnoha zdrojů. 
s. 19 – u popisku vzniku nečistot agomelatinu chybí odkaz na zdroj literatury. 
s. 38, Tab. 10 – pro každou nečistotu bylo použité jiné rozpouštědlo. Vysvětlení jak bylo 
zjištěno vhodné složení použitých rozpouštědel v DP chybí. 
s. 49 - nesouhlasím s tvrzením, že nejjednodušší a nejúčinnější způsob modifikace metody 
je změna gradientové eluce.  
s. 49-50 - bylo by vhodné na Obr. 16, 17 a 18 sjednotit číslovaní všech píků. 



s. 49-50 – na Obr. 17 a 18 je ukázán gradient 10-40%, ale chromatogram se liší. 
Předpokládám, že se uvádí odlišná koncentrace API. Bylo by vhodné uvádět koncentrace 
API v popisku k obrázku. 
s. 49-50 - píšete, že nejlepší gradient byl 10-40%, ale dále v práci pokračujete s jiným 
gradientem 5-40% a zkoumáte vliv dalších parametrů. A nakonec, na s. 55, v popisku 
finálních podmínek metody, uvádíte gradient 10-30%.  
 
s. 14 – prosím o vysvětlení věty „Pro zvýšení polarity se k mobilní fázi přidávají kyselá nebo 
bazická aditiva“. 
s. 55-56 – Obr. 25 a 26 uvádí separaci látek ve směsi standardů a ve vzorku tablet při využití 
stejných chromatografických podmínek. Proč retenční časy látek 6 a 7 se liší? Nebyly 
použité jiné podmínky? 
V roce 2016 již byla publikována metoda UHPSFC pro stanovení agomelatinu a jeho 6 
nečistot. Metoda byla validovaná a popsaná jako účinná a rychlá. Separace látek je mírně 
rychlejší a rozlišeni mezi piky je větší než v popsané DP. Proč byla metoda znovu vyvinutá 
pro stejné látky? Porovnaní těchto dvou metod by bylo v DP vítané. 
s. 62 – Prosím o vysvětlení tvrzeni „Design SB kolon je speciálně navržen pro vyšší retenci 
bazických sloučenin, díky vyššímu počtu volných silanolových skupin“. 
s. 63-70 – v prvním kroku vybíráte optimální kolonu, poté popisujete vliv chromatografických 
parametrů na separaci piků, ale skoro u každého parametru střídáte kolony. Například, na 
koloně Acquity UPC2 HSS C18 SB, která nebyla vybraná jako optimální, zkoumáte vliv 
složení modifikátoru mobilní fáze, nastavení gradientu a teplotu. Na jiné koloně, Acquity 
UPLC HSS C18 SB, zkoumáte vliv aditiv, vliv izokratického kroku. Také používáte odlišné 
mobilní fáze při zkoumání vlivu parametrů na separaci. Děláte závěr ze určité nastaveni 
parametrů je optimální, ale v dalším zkoumaní ho nepoužíváte.  
s. 63, Obr. 31 a 33 uvádí stejné chromatografické podmínky pro kolonu Acquity UPC2 HSS 
C18 SB a modifikátor MeOH/ACN (1:1, v/v) + 10 mM AmF, ale chromatogramy se liší, 
respektive se liší retenční časy látek a také dochází ke koelucí piků 4 a 5 nebo 5 a 6. Nebyly 
použité jiné podmínky? 
Čím se liší normální a pomalý mód filtrační časové konstanty PDA detektoru? 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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