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I. Posudek oponenta rigorózní práce 

Předložená rigorózní práce (RP) Mgr. Luboše Vančury je sepsána na 77 stránkách a obsahuje 13 tabulek, 31 

obrázků a 41 bibliografických citací. Autor se zabývá vypracováním metody pro stanovení klotrimazolu a jeho 

lékopisné nečistoty (2-chlorfenyl)-difenylmethanolu (2-CFDM) ve farmaceutických přípravcích technikou 

micelární elektrokinetické chromatografie (MEKC). V teoretické části jsou na 29 stránkách velmi stručně 

probrány principy CZE a nejdůležitějších v analytické praxi používaných elektromigračních technik, přičemž 

podrobněji je v souladu se zaměřením rigorózní práce pojednána technika MEKC. Na dalších 6 stránkách 

jsou podány základní informace o farmakologických a analytických vlastnostech klotrimazolu a je zde uveden 

přehled dosud publikovaných separačních metod stanovení  klotrimazolu, jeho nečistoty 2-CFDM a  další 

lékopisné nečistoty imidazolu. Vzhledem k tomu, že stanovení imidazolu zřejmě nebylo předmětem rigorózní 

práce, jeví se jeho zařazení do teoretické části jako nadbytečné. Výsledkem optimalizačních experimentů je 

návrh podmínek stanovení klotrimazolu a  2-CFDM (včetně výběru vhodného vnitřního standardu 

diklofenaku) metodou MEKC. Navržená metoda byla aplikována při analýze dvou farmaceutických přípravků,, 

přičemž byly vyhodnoceny základní validační parametry této metody. 

Práce je sepsána přehledně a srozumitelně. V textu se však vyskytují některé nesrovnalosti či překlepy, které 

vyžadují vysvětlení. Např.: str. 40, 2. odstavec: popsaný postup přípravy roztoku 2µg/ml neodpovídá této 

koncentraci; str. 49, tab.4: je vhodné udávat vypočítané hodnoty až na 7 platných cifer?; Str. 57, tab. 9: u 

migračních časů není uvedena jednotka; str. 61, obr. 27: skutečně se jedná o imidazol?; str. 62, 1. řádek 

shora: jedná se opravdu o pík pík imidazolu a platí r = 0,9993 (str. 62) nebo 0,9972 (str. 61)?; str. 67, 2. 

odstavec: údaje o optimálním složení BGE neodpovídají údajům uvedeným v tab. 7 na str. 56; str. 68:, 4. 

odstavec zdola: údaje LOD a LOQ u tritanolu neodpovídají hodnotám v tab. 11, str. 62.   

Přes výše uvedené nedostatky RP přináší solidní optimalizovanou a validovanou  separační metodu pro 

stanovení  klotrimazolu a 2-CFDM v reálných farmaceutických přípravcích a proto ji doporučuji k obhajobě.  

 

Otázky do diskuse: Jakým způsobem lze vyhodnotit správnost analytické metody v případě, když není 

k dispozici placebo příslušného přípravku? Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody navržené MEKC metody ve 

srovnání s MEKC metodou publikovanou dříve (cit. [27] v RP). 
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