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II. Posudek oponenta 

 

Ivana Šrámková předložila diplomovou práci (DP), ktrerou vypracovala v rámci programu ERASMUS na 

zahraničním pracovišti (Farmaceutická fakulta, Univerzita Porto, Portugalsko). Cílem DP bylo: 

 Připravit elektrodu vhodnou pro selektivní stanovení ibuprofenu v lékových formách. 

 Diplomová práce má rozsah 62 stran a je členěna obvyklým způsobem do 7 kapitol (úvod, cíl práce, 

teoretická část, experimentální část, výsledky a diskuse, závěr a použitá literatura – 29 citací). Práce je dále 

doplněna abstrakty v českém a anglickém jazyce.  

1. Teoretická část se zabývá:  

Rozdělením elektroanalytických metod, chrakteristikou elektrod, iontově selektivními elektrodami 

s polymerní membránou – složení a jejich chrakteristiky. 

Chemickými a farmakologickými vlastnostmi ibuprofenu. 

2. V experimentální části je popsána příprava purfů, roztoků ibuprofenu, složení jednotlivých elektrod a 

metodika pro hodnocení vlivu pH, kalibraci a selektivitu elektrod, dále je uveden způsob obměny 

jednotlivých komponent elektrody. 

3. V kapitole Výsledky a diskuse jsou uvedeny následující údaje: vliv pH na odezvu elektrody, kalibrační 

závislosti pro jednotlivé typy elektrod, vypočítány sklony křivek a spodní limity lineárního rozsahu, 

selektivita vůči ibuprofenu v přítomnosti možných interferujících iontů, časová odezva elektrody na 

analyt. Dosažené výsledky experimentální práce - zejména vliv složení senzoru a vliv 

experimentálních podmínek na odezvu senzoru - autorka kriticky komentuje. 

Celá práce je sepsána v anglickém jazyce s menším množstvím překlepů a drobnými nepřesnostmi 

v angličtině. Práce působí přehledně a uceleně, i když z formálního hledika by bylo možné vytknout grafickou 

podobu některých obrázků (např. 1,2,5) a tabulek (1-4).  

K předložené práci mám několik formálních poznámek:  

Je vhodné dodržovat jednotné označení veličin (M vs. mol/L), a použité symboly v textu i vzorcích vysvětlit 

(např. str. 23 „zA, zB“, str. 27 „magnitude of A“). Z textu není patrno, okdud čerpala autorka informace o 

skleněné, stříbrné a paltinové elektrodě (str. 16) a dále si myslím, že informace o účincích R- a S-ibuprofenu 

nepocházejí z Britského lékopisu (str. 28). Co se týká citování literatury, tak odkazy na webové stránky 

nemají zcela korektní formu a jsou chyby v cit.28 (špatný název práce) a 29 (špatně uvedený časopis). Na 

str.52-3 jsou špatně odkazy na obr. 10 a 11. 

 



Dále bych se chtěl zeptat: 

str. 35  - proč jste používali na přípravu pufru dihydrogenfosforečnan a ne hydrohenfosforečnan, když jste 

pracovali při pH 7,5? 

str. 37- proč v tabulce 1 jsou uvedeny typy elektrod B-M a v tabulce 2 A-M? 

str. 39 – mohla byste blíže vysvětlit metodiku v kapitole 4.4.1 a 4.4.2 v kontextu s obrázky Fig.7 a Fig. 8.? 

Jaká elektroda byla použita pro posouzení vlivu pH? 

str. 41 – mohla byste blíže vysvětlit metodiku v kapitole 4.4.4 – dvojí kalibrace roztokem ibuprofenu? Jaká 

hodnota se dosazuje za „slope“ do vzorce vyjadřující selektivitu? 

str. 46 – uvádíte, že HP--CD obsahují jen elektrody D, E, I, J, M – jak je tomu u elektrod F, G, H? 

str. 48 – v tabulce 3 uvádíte elektrodu M1 – je to správně?  

str. 52 – proč se posuzovala selektivita jen u elektrody E? zkoušeli jste hodnotit selektivitu i pro jiné ionty 

např. benzoany či jiné NSAID odvozené od propionové kyseliny? 

 

Závěrem bych rád konstatoval, že z předožené práce je patrné úspěšné začlenění autorky do výzkumného 

kolektivu a značné množství vykonáné experimentální práce. Elektroda s nejlepšími vlastnostmi je na 

pracovišti dále studována. V rámci testování byla objevena elektroda, která může mít vysokou selektivitu vůči 

jodidům. Myslím,že práce Ivany Šrámkové je cená i z hlediska hostitelského pracoviště a jejich dalšího 

výzkumu.Předkladaná práce vyhovuje požadavkům kladeným na diplomovou práci, a proto ji doporučuji 

příjmout k obhajobě. 

 

Navrhovaná klasifikace výborně  

V Hradci Králové dne 19.5.2010 Podpis oponenta diplomové práce 

 


