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II. Posudek oponenta 

 

Studentka Catherine Janurová předložila DP na téma HPLC stanovení dexamethasonu v přípravku typu 

masti. Práce je logicky uspořádaná, obvyklého členění a má přiměřený obsah. Je sepsána na 77 stranách a 

možná by některé kapitoly mohly býr stručnější.. Je dokumentována několika nečíslovanými obrázky, 14 

chromatogramy a 11 tabulkami. Je v ní citováno 31 literárních pramenů. Překlepů je v práci poskrovnu. 

Každá strana textu má hlavičku, z níž je zřejmé, o jakou DP se jedná. 

 

K práci mám následující připomínky: 

Na str 13 uváíte, že úkolem předkolony je nasytit MF silikagelem. Mohla byste to vysvětlit? Doporučení 

starých nebo poškozených HPLC kolon jako předkolon se mi zdá problematické.  

Na str. 13. oktadecylsilanové doporučuji psát s „k“ 

Str. 35 – nesprávně uvedena analýza Dex. Chybí údaje o platném ČL.. 

Str. 36 a 37. – Které vydání je současně platné u  PhEur a USP? 

Str. 53 – co znamená termín „uřezaný“ pík? 

Str. 55 – Proč právě destilační baňka a jak veliká?, vymrazení na jakou teplotu, případně jak dlouho? 

Str. 57 – uvádíte, že vymrazení nemá vliv na množství izolovaného Dex. A co Theoph.? 

Str. 58 a dále uvádíte, že jste používala k výpočtu průměrnou plochu z 5 nástřiků. Proč právě z 5? 

Str. 61 – ne úplně srozumitelné: „Vzorky poprvé var  30 minut, podruhé 15 minut.“ 

Str. 62 – má smysl uvádět „skutečně deklarovanou koncentraci“? 

Str. 67 - 68 -. Chromatogramy 11 - 14. retenční časy pro Dex. se liší (rozmezí 2,5 až 3,4 min) a pro Theoph. 

(1,6 až 1,9 min) 

Str. 69 – K čemu slouží hodnoty LOD a LOQ u vaší metody. A  chtělo by to uvést chromatogram. 

Ještě bych měl doraz, jak je to s linearitou stanovení, resp.  proč byla sestrojena kalibrační křivka 

s masťovým základem. 

Přes uvedené drobné nedostatky jsem toho názoru, že se jedná o dobrou DP, vypracovaná metodika je 

použitelná v praxi a DP může být základem pro vědeckou publikaci. Proto práci vřele doporučuji k obhajobě. 
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