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II. Posudek oponenta 

 

    Diplomová práce studentky Denisy Skryjové se zabývá optimalizací HPLC podmínek pro současné 

stanovení paracetamolu a tramadolu v léčivém přípravku metodou vnitřního standardu. 

 

    Diplomová práce má rozsah 61 stran a obsahuje 8 obrázků, 1 schema, 2 vzorce a 5 tabulek. Je členěna 

do 7 kapitol. Po úvodní kapitole je v teoretické části pojednáno o chromatografických metodách, o HPLC, o 

vlastnostech paracetamolu a tramadolu a o jejich analýze (formou rešeršního přehledu). Ve třetí kapitole je 

vytyčen cíl práce. V experimentální části je popsán výběr chromatografických podmínek, výběr vnitřního 

standardu a je uveden postup pro přípravu vzorků pro kalibrační křivku a postup přípravy tablet k analýze. 

V kapitole výsledky a diskuze jsou uvedeny zvolené chromatografické podmínky, kalibrační křivky a 

stanovení obsahu obou léčiv v tabletách (doloženo 3 UV spektry, 2 kalibračními křivkami, 3 HPLC záznamy a 

4 tabulkami). V kapitole závěr jsou shrnuty zjištěné výsledky a v kapitole sedmé je uveden přehled literatury 

(43 citací). Práce je zakončena souhrnem v českém a abstraktem v anglickém jazyku. 

 

K práci mám tyto připomínky a dotazy: 

- nepřesná formulace - jako stacionární fáze …(str. 29); kap. 2.2.1.1. první věta ….jejich detekci a ….(str.13) 

- při přehledu prací v textu není třeba uvádět křesní jména autorů (str. 28 - autoři citací 23 a 27) 

- v kap. literatura - u citace 23 není uveden odkaz na stránky (str.57) 

- v kapitole výsledky a diskuse je velice stručná diskuse - Jak jste určila koncentraci léčiv v 

                   tabletách (z průměrné hodnoty y)? str. 45, Jaké byly navážky upráškovaných tablet? 

Dotazy: Jaké jsou hydrodynamické vlastnosti monolitických kolon (str.15) 

             Kvalitativní hodnocení chromatogramu(str.19) - co je mrtvý retenční čas a test způsobilosti systému 

 

Přínos práce spočívá ve vypracování HPLC metodiky pro současné stanovení paracetamolu a tramadolu 

v tabletách metodou vnitřního standardu. 

  

   Diplomová práce studentky Denisy Skryjové je přehledně zpracována, vyhovuje požadavkům kladeným na 

diplonovou práci a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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