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I. Posudek oponenta rigorózní práce 

Cílem rigorózní práce mgr. Kláry Chmurové bylo vypracovat optimální chromatografické podmínky pro 

stanovení klotrimazolu a benzylalkoholu v přípravku Jenamazol 2 % (krém), metodu validovat a ověřit její 

použitelnost pro hodnocení dalších přípravků s obsahem klotrimazolu - roztoku, zásypu a vaginálních tablet. 

Tuto problematiku začala K. Chmurová řešit již v rámci své diplomové práce, na níž nyní navazuje s cílem 

vypracovat metodu, jež by byla aplikovatelná v praxi. Práce je rozdělena na sedm oddílů, které zahrnují jak 

nezbytné teoretické základy, tak i experimentální část. Cíl práce je formulován přesně, dosažené výsledky 

jsou souhrně shrnuty v závěru. Obrázků je 12, tabulek 18. Citováno je 20 prací, převážně monografií, event. 

skript včetně autorčiny diplomové práce. Formálně i obsahově je práce na velmi dobré úrovni. Je přehledná a 

sepsaná prakticky bez překlepů. 

 

K práci mám tyto připomínky, event. dotazy: 

1) str. 22, 2. odst. - kolona DISCOVERY HS F5 umožňuje RP separaci odlišnou od C 18 kolon. V čem je 

odlišná a jak vypadá stacionární fáze? 

2) str. 29 - chybně phenylmethanol (fenylmethanol) 

3) str. 33, Chemikálie - kyselina fosforečná 85 % - chybí stupeň čistoty, klotrimazol - obsah?, Jenamazol 2 % 

krém - co znamená na konci u čísel šarží 02, 03? 

4) str. 34, Přístroje - u výrobce digitálních vah chybí sídlo výrobce 

5) str. 35 a dále - jaké pH měl výchozí hydrogenfosforečnan draselný a jak jste upravovala pH pomocí 

koncentrované kyseliny fosforečné? 

6) str. 38, 2. odst. a dále - navažování pomocí injekční stříkačky a gumové hadičky - nic se z hadičky 

nevymývalo (barva apod.)? 

7) str. 69 - v závěru, v bodě 1. píšete, že byly zpracovány literární údaje týkající se hodnocení klotrimazolu. 

Kde jsou? Žádné jsem nenašel, ani v literatuře není citována nějaká práce, která by se touto problematikou 

zabývala. 

8) str. 72, citace 14 - chyba v názvu (Protokoly v instrumentaci …..) 

Rigorózní práce mgr. Kláry Chmurové je na velmi dobré úrovni a splňuje všechny podmínky. Proto ji 

doporučuji  přijmout k obhajobě. 
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