
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Téma diplomové práce Potentiometric detection of gentamicin in 

pharmaceutical products 

Jméno studenta, studentky Martina Kočí 

Jméno oponenta Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. 

II. Posudek oponenta 

 

Ve své DP se  M. Kočí zabývala přípravou a testováním membrán iontově selektivních elektrod (ISE), určených k  

potenciometrickému stanovení gentamicinu. V rámci DP bylo připraveno 5 typů elektrodových membrán na bázi 

komplexů  gentamicinu s různými cyklodextriny resp. s Evansovou modří, zabudovaných do matrice z karboxylovaného 

polyvinylchloridu. U připravených ISE byly testovány základní analytické parametry za účelem výběru gentamicinové 

ISE , která by byla použitelná k přímému potenciometrickému stanovení gentamicinu ve farmaceutických přípravcích. 

DP je sepsána v „anglickém jazyce“, protože byla vypracována v rámci programu ERASMUS na Farmaceutické fakultě 

Univerzity v Portu (Portugalsko). DP má rozsah 54 stran a obsahuje 8 obrázků, 4 tabulky a 38 citací literatury. Je 

členěna na část Teoretickou, Experimentální a Diskusi. V Teoretické části jsou na 37 stránkách podány základní 

informace o problematice potenciometrie s ISE; dále je zde pojednáno o antibiotických vlastnostech gentamicinu a 

velmi stručně (1 odstavec) jsou zmíněny dosud publikované práce, zabývající se stanovením tohoto antibiotika. Vlastní 

výsledky a jejich diskuse zabírají jen 4,5 stránky. Hlavní slabinou DP je velmi nízká jazyková úroveň a neobvykle velký 

počet překlepů, takže se v některých částech dostává text na hranici srozumitelnosti.  Citace použité literatury nejsou 

v textu řazeny a číslovány vzestupně. Obrázky jsou sice číslovány, ale v textu se na ně mnohdy odkazuje bez uvedení 

jejich čísla. Několikrát se vyskytují v textu zkratky a symboly, jejichž význam není vysvětlen. Nicméně předložená DP 

přinesla některé konkrétní výsledky, na něž bude patrně moci zahraniční pracoviště navázat další výzkumnou činnost 

v této oblasti.  Z tohoto důvodu doporučuji, aby DP byla přijata k obhajobě. 

 

K diplomové práci mám následující připomínky a dotazy: 

 

1) Str. 10,  4. řádek zdola: co je to „ether electrode“?  

2) Str. 14, 7. řádek shora i dále v textu: co je to „andlor“? 

3) Str. 14, citace Suzuki et al.: proč není uvedena v seznamu literatury a neodkazujete se na ni číslem?  

4) Str. 15, 1. odstavec: „copoiymers, chloridelvinyl acetate, acetatelvinyl alcohol atd.“ – špatné chem. názvosloví. 

5) Str. 16, 4. řádek zdola: co je to „portmon of the cell“?  

6) Str.26, 6. řádek shora: článek z r. 1976 lze stěží považovat za „recently published“.  

7) Str. 39: proč se připravoval zásobní roztok gentamicinu každé 4 hodiny čerstvý?  

8) Str. 45, Tab.2: nejsou zde vysvětleny symboly LLLR a PDL. 

9) Str. 51, citace [20]:co znamenají všechna tam uvedená čísla? 

 

 

Otázky do diskuse:  

1) Platí skutečně hodnota směrnice kalibrační přímky 59 mV/dec pro Nernstův vztah zapsaný v té formě, 

kterou uvádíte nahoře na str. 8? 

 

2) Proč jste do výsledků neuvedla všechny parametry kalibračních přímek včetně korelačního koeficientu?    
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