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II. Posudek oponenta 

Diplomová práce Drahomíry Kubíkové je experimentální práce zaměřená na analýzu léčivých látek pro léčbu 

nachlazení v multikomponentním léčivém přípravku pomocí kapilární elektroforézy. Diplomová práce byla 

vypracována v elektroforetické laboratoři katedry analytické chemie Faf UK pod vedením Doc. RNDr. Marie 

Pospíšilové, CSc.  

Předložená diplomová práce je tvořena 80 stranami, text je doplněn tabulkami a obrázky. Autorka cituje 53 

zdrojů literatury. 

Teoretická část představuje popis elektromigračních metod z hlediska instrumentálního i fundamentálního. 

Tato část je sepsána výstižně s občasnými chybami (např. str.19, ř. 12 dávkovač vzorku; str. 16, ř. 20 – 

„Poněvadž hydroxylové skupiny na povrchu jsou chirální…“). Poslední kapitoly teoretické části se věnují 

jednotlivým analytům, zejména se zaměřením na metody jejich stanovení; tato část mohla být zpracována 

trochu podrobněji, zejména se zřetelem na již dříve publikované CE metody. 

Cílem práce bylo vyvinout metodu pro stanovení paracetamolu, kofeinu, fenylefrinu, kyseliny askorbové a 

terpinu, které jsou součástí léčivého přípravku Coldrex. Vzhledem k tomu, že jsou fyzikálně chemické 

vlastnosti těchto látek poměrně odlišné, tak se jednalo o poměrně náročný úkol! V kapitole 5.1. je na můj 

vkus velmi stručně popsána strategie pro výběr vhodného separačního média pro stanovení všech pěti látek 

pomocí MEKC s nepřímou UV detekcí. Nakonec nebyly nalezeny vhodné separační podmínky pro stanovení 

terpinu vedle ostatních analytů, které obsahují chromofory, a tak se logicky vývoj metody zaměřil na zbylé 

čtyři analyty.Úroveň diskuze a množství prezentovaných výsledků je odpovídající požadavkům kladených na 

diplomovou práci. 

 

K práci mám tyto dotazy a připomínky: 

1. Název práce je dle mého názoru zavádějící; myslíte si, že látky, které jsou obsaženy ve Vámi 

studovaném léčivém přípravku jsou skutečně „protichřipkové“? 

2. Jistě nebylo jednoduché nalézt optimální separační podmínky pro separaci a detekci terpinu vedle 

ostatních analytů. Dovedla byste nyní s jistým časovým odstupem navrhnout jinou strategii pro vývoj 

CE metody pro analýzu těchto sloučenin? 

3. Str. 47 – Jaký byl generovaný proud při jednotlivých testovaných koncentrací BGE? Proč se 

nezkoušelo více koncentrací? 

4. Str. 48 – rozsah zkoušeného pH (7,5-8,1) je částečně mimo pufrační oblast borátového pufru. Jaké 

je pKa kyseliny borité a proč nebyl zkoušen vliv pH i ve více alkalické oblasti 9-10? 

5. Kapitoly 5.1.4.-5.1.8. – vhodnější pro demonstraci vlivu proměnné na separaci je forma grafu. 

6. Byl měřen čas t0 a slepý roztok?Jaké je rozlišení mezi systémovým píkem a paracetamolem? 

7. Pro kterou vlnovou délku byly vypočítány parametry Rs, N a H pro jednotlivé analyty (190 vs 265 

nm)? 

8. Je možné pro kofein, kyselinu askorbovou a fenylefrin dosáhnout lepších výsledků linearity a proč? 

9. Str. 51 – 52 – na základě uvedených elektroferogramů mi Rs mezi paracetamolem a kofeinem 

nepřijde 1,75. 

10.  Str. 60 – proč se vzorek analyzoval i při 214nm, když tato vlnová délka není uvažována ani při vývoji 

metody ani při samotné validaci? V souvislosti s tímto dotazem jsem nezaznamenal informaci, při 

které vlnové délce byla hodnocena linearita a opakovatelnost pro jednotlivé analyty. 

11. V tabulce, kde je uvedena opakovatelnost, je tm fenylefrinu 8,7 min, zatímco na str.61, obr. 15 migruje 

fenylefrin před osmou minutou. Jak je to s opakovatelností tm u tohoto analytu? 

 

 



12. Tab 13., 14. – nekoresponduje s textem na straně 63:“…dvě navážky po šesti měřeních…“. Kde jsou 

údaje z druhého měření, popř. jaké údaje jsou v tabulce? 

13. Str. 64 – Dle mého názoru je recovery provedena špatně. Známý přídavek je velmi malý v porovnání 

s hodnotou, která je z přípravku! Např. u paracetamolu je známý přídavek zhruba 0,4 % v porovnání 

s hladinou, která pochází z přípravku. Správně by měl být přídavek řádově stejný jako je množství 

látky ze vzorku (př. – paracetamol 10mg/ml+10 mg/ml). Vložené hodnoty jsou špatně spočítané – 

musíte brát v úvahu skutečné (ne teoretické) množství léčivé látky v přípravku. Pak je vložená 

hodnota u paracetamolu 9,81 (9,97+0,04) mg/ml a nikoliv 10,04 mg/ml! Tyto údaje by měly být 

přepočítány a opraveny, včetně hodnot recovery, která se následně změní!!! 

 

Práce disponuje následujícími formálními nedostatky: 

1. Práce má dvě úvodní strany. 

2. Kapitola 4 a i jiné části by měly být napsány v trpném rodě. 

3. V práci jsou občasné překlepy (např. str.5, ř. 8 – dodecylsíranu) či neobratné formulace (např. str 65, 

ř. 2 – elektroforeticky inaktivní). 

 

 

Závěr: V předložené diplomové práci Drahomíra Kubíková prokázala schopnost prezentovat výsledky své 

experimentální a rešeršní práce. Náročnost zvolené tematiky je na diplomovou práci poměrně značná a 

skutečnost, že nebyly nalezeny vhodné separační podmínky pro analýzu všech pěti sloučenin nijak nesnižuje 

kvalitu diplomové práce. Škoda jen, že nebyl vyřešen problém nedostatečného rozlišení mezi paracetamolem 

a kofeinem, který je markantní zejména při analýze reálného vzorku. Práci i přes výše uvedené nedostatky a 

připomínky doporučuji k obhajobě. 
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