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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:   
 
Experimentální diplomová práce studentky Zdeňky Němcové si kladla za cíl optimalizovat dvě UHPSFC-
PDA metody pro kontrolu nečistot léčivých látek atorvastatinu a agomelatinu. Tato práce navazovala 
na předchozí výzkum realizovaný na Katedře analytické chemie, v jehož rámci byl proveden rozsáhlý 
screening podmínek pro UHPSFC analýzu účinných látek a nečistot ve farmacii. Na základě podmínek 
získaných ve screeningu pokračovala optimalizace metody, která v případě agomelatinu byla relativně 
přímočará. V případě atorvastatinu však byl vývoj metody analytickou výzvou díky strukturní 
podobnosti nečistot A, B a C a účinné látky. Požadavky na vyvíjené metody byly: (1) separace všech 
nečistot, (2) dostatečné oddělení účinné látky od nečistot v koncentracích odpovídajících požadavkům 



ICH směrnic a (3) v neposlední řadě dostatečná citlivost. Obě metody se a rámci této práce podařilo 
optimalizovat i validovat. 

Studentka se náročného zadaného úkolu zhostila se zájmem a s pečlivým přístupem. Provedla mnoho 
experimentálních měření a nenechala se odradit ani neuspokojivými výsledky v případě metody pro 
atorvastatin. Neúnavně pokračovala v dalších pokusech, dokud nebyly získány vyhovující výsledky. 
Získaná data průběžně vyhodnocovala, graficky zpracovávala a diskutovala se školitelkou a s její 
pomocí pak interpretovala. 

Vlastní sepisování diplomové práce studentka provedla samostatně s využitím konzultací se 
školitelkou. Získané výsledky jsou doloženy mnoha chromatogramy a tabulkami. Práce je celkově 
zpracována na výborné úrovni jazykově i graficky. Její členění odpovídá obvyklým požadovaným 
normám. Interpretaci výsledků a formulaci závěrů autorka provedla samostatně, pouze s malými 
korekcemi školitelky. 

Experimentální výsledky získané během této diplomové práce byly prezentovány formou přednášky 
autorky na XXVI. i XXVII. Studentské vědecké konferenci, což svědčí o zájmu studentky o výzkumnou 
činnost. V letošním ročníku byla tato práce oceněna 3. místem. Získané výsledky byly prezentovány na 
konferenci Česká chromatografická škola – HPLC 2019 a budou také součástí prezentace na HPLC 2019 
v Miláně. 
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