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II. Posudek oponenta 

 

Ve své DP ověřoval J. Vrubl možnost stanovení vybraných tří modelových makrolidových a tří tetracyklinových 

antibiotik v odpadních vodách metodou HPLC s klasickou UV a fluorescenční detekcí,  které zřejmě měly sloužit jako 

eventuální náhrada osvědčené a velmi citlivé MS detekce. Jak se dalo očekávat, dostatečně nízkých limitů detekce bylo 

dosaženo pouze při stanovení tetracyklinových antibiotik s využitím fluorescenční detekce, založené na post-column 

derivatizaci tvorbou komplexů analytů s hořečnatými ionty. DP je sepsána v anglickém jazyce, protože byla 

vypracována v rámci programu ERASMUS na Farmaceutické fakultě Univerzity v Coimbře (Portugalsko). DP má 

rozsah 44 stran a obsahuje 8 obrázků, 4 tabulky a 36 citací literatury. Je členěna obvyklým způsobem. V úvodní části, 

čítající celkem 27 stránek, jsou shrnuty dosavadní poznatky o zdrojích a mechanismech vzniku kontaminace odpadních 

vod léčivy a jejich metabolity a je diskutován dopad tohoto nežádoucího jevu na životní prostředí. Dále jsou v teoretické 

části probrány obě skupiny studovaných antibiotik z hlediska jejich fyzikálně chemických vlastností a mechanismu 

jejich antibiotického účinku. Vhodně jsou zde přehledným způsobem uvedeny i citace prací z posledních 2-3 let, které 

se zabývají analýzou těchto antibiotik metodou HPLC. Škoda, že u těchto dříve publikovaných prací diplomant neuvedl 

i dosažené limity detekce nebo limity kvantifikace. Praktická část DP zabírající 14 stránek zahrnuje i větší část vlastních 

výsledků. Samotná diskuse výsledků a závěr jsou prezentovány na necelých dvou stránkách. Jako klad lze u předložené 

DP hodnotit poměrně dobrou úroveň  jazyka a minimální počet neopravených překlepů. Vzhledem k výše uvedeným 

skutečnostem a také proto, že cíle DP bylo dosaženo (tedy nevhodnost použití UV detekce ke  stanovení residuálních 

koncentrací antibiotik v odpadních vodách byla potvrzena), doporučuji, aby tato práce byla přijata k obhajobě. 

 

K diplomové práci mám následující připomínky a dotazy: 

 

1) Str. 20,  Tab. 1: u 1. sloupce tabulky chybí označení, že se jedná o čísla ze seznamu literatury; jak již bylo 

konstatováno výše, mohly zde být uvedeny hodnoty LOD nebo LOQ.  

2) Str. 25, 4. řádek zdola: Tvrdí se zde, že hodnoty LOD jsou u fluorescenční detekce 10x vyšší než u UV detekce. 

Toto tvrzení se vyskytuje i u srovnání UV a MS detekce na str. 26. Mám za to, že je tomu právě naopak.  

3) Str. 30, 7. řádek shora a také v dalším textu: „natrium hydroxide“ není správně anglicky.  

4) U všech obrázků znázorňujících chromatogramy by bylo pro přehlednost  vhodnější označit píky separovaných 

analytů přímo v chromatogramu.  

5) Str. 37, Tab. 4: u zjištěných hodnot koncentrací chybí základní statistické údaje (RSD, počet měření). Jsou 

hodnoty koncentrací  uváděny oprávněně na setiny mikrogramu/ml ?  

6) Seznam literatury: u DP má být uváděna rozšířená verze citace včetně názvu článku – tento požadavek není 

v této DP splněn. Navíc u některých zkratek časopisů chybí tečky, např. nesprávně „Anal Chim Acta“.  

 

Otázky do diskuse:  

1) Jakým způsobem by bylo možné u studovaných antibiotik zvýšit citlivost HPLC metody při zachování 

UV detekce? 

2) Jakou souvislost mají „molecularly-imprinted polymers“ zmíněné na str. 27 dole s vašimi analyty?    
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