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II. Posudek oponenta 

 

Pavla Haburová vypracovala svou bakalářskou práci pod vedením PharmDr. Ludmily Matysové, Ph.D. jako 

rešeršní práci. Za cíl si kladla porovnat HPLC s ostatními analytickými metodami (titrací a TLC 

chromatografií) při analýze vybraných námelových alkaloidů (bromokriptinu a pergolidu) a vypracovat přehled 

výsledků rešerše v ČL 2005 a ostaních lékopisech. 

V úvodu se zabývá charakteristikou a rozdělením chromatografických metod (podrobně popisuje TLC, 

HPLC), potenciometrií a jejím využitím pro indikaci ekvivalenčího bodu při acidobazických titracích. Následuje 

část věnovaná oběma námelovým alkaloidům, které jsou popsány z hlediska lékopisných charakteristik v ČL 

2005 a poté jsou u obou látek uvedeny lékopisné metody stanovení jejich obsahu a stanovení příbuzných 

látek. Rešerše je provedena srovnáním článků v českém, evropském, americkém a japonském aktuálně 

platném lékopise. Detailní popis metod je uveden v tabulkách. Závěr odpovídá stanovenému cíli práce. 

Přehled literatury obsahuje 11 citací uvedených v běžném formátu. 

Práce po obsahové i formální stránce splňuje požadavky a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Připomínky: 

str. 6 - v úvodu je pergolid popsán jako atomista dopaminu - má být agonista 

str. 13 - opravená směs rozpouštědel - má být asi upravená 

str. 15 - mezi detektory užívané v HPLC jsou uvedeny infračervený, ultrafialový a spektrofotometrický - 

jednotlivé kategorie se tedy překrývají, jak by měly být detektory správně rozděleny? 

str. 23 - lékopisné metody pro stanovení obsahu bromokriptinu jsou téměř stejné, ale je uveden výrazně 

odlišný poměr směsi kyseliny octové a acetanhydridu (10 + 70 nebo 70 + 10), která slouží k rozpuštění 

vzorku - není to překlep? 

str. 24 - používáte termín doprovodné látky, ale lékopisně je správné označení látky příbuzné 

str. 28 - v tabulce uvádíte u parametrů kolony délku 0,12 m - je to správná hodnota? 

abstract - v anglickém překladu abstraktu používáte termín relative compounds, ale správně má být related 

compounds; v obou verzích není zmíněn ČL 2005 a chybí tak v porovnání s ostatními lékopisy 

Dotazy: 

str. 13 - uvádíte orientační provedení chromatografie (TLC) ve zkumavce - dokážete popsat jak a k čemu 

takové provedení slouží? 

Jak se nazývá a jak se provádí instrumentální metoda určená pro kvantitativní TLC analýzu? 
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