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I. Posudek oponenta rigorózní práce 

Cílem rigorózní práce Kateřiny Topkové bylo vypracovat chromatografické podmínky pro hodnocení 

přípravku Jenamazol 2 % vaginální krém, což znamenalo separovat hlavní účinnou látku klotrimazol, 

pomocnou látku benzylalkohol a dvě nečistoty - imidazol a (2-chlorfenyl)difenylmethanol, event. další 

nedefinované nečistoty a vypracovat metodiku úpravy vzorků pro analýzu. Nedílnou součástí byla validace 

nalezené metody. V závěru byly vypracované chromatografické podmínky použity pro hodnocení klotimazolu 

v dalších přípravcích - Canesten roztok 1 %, Canesten pudr a Candibene vaginální tablety. Práce je členěna 

obvyklým způsobem. Obsahuje celkem sedm oddílů - Úvod, Cíl práce, Teoretickou část, kde je uveden 

přehled o vysokoúčinné kapalinové chromatografii, kontrole nečistot, hodnocených látkách a validaci, 

Experimentální část, Výsledky a diskuze, Závěr a Literatura, kde je citováno celkem 26 literárních zdrojů. 

Součástí práce je 10 obrázků, převážně chromatografických záznamů a 23 tabulek. Po formální i osahové 

stránce je práce na velmi dobré úrovni. Je sepsána velmi pečlivě, prakticky neobsahuje překlepy. 

 

K práci mám tyto připomínky, event. dotazy: 

1/ s. 13, 4. ř. sh. - vývoj HPLC začal v sedmdesátých letech 19. stol.? Odst. 3.1.1. - kolona opatřená 

dávkovacím zařízením? 

2/ s. 18, 2. odst. - detektory s fixní vln. délkou jsou zpravidla dvoupaprskové, ve srovnávací cele může být 

vzduch? nebo mobilní fáze. Nízkotlaká zinková? výbojka. 

3/ s. 19, 1. odst. - citlivost 10-10 g/ml. 

4/ s. 34/35, faktor symetrie - proč jste, na rozdíl od dalších vzorců, zvolila jiné označení, než podle lékopisu? 

5/ s. 37 - hydrofenfosforečnan místo hydrogen, u kolony Waters Spherisorb Phenyl uvádíte neobvyklou délku 

290 mm. 

6/ Není doložena robustnost metody. I když uvádíte, že cílem bylo hodnotit všechny látky (klotrimazol, 

benzylalkohol a obě nečistoty) najednou, nikde není chromatografický záznam dokládající separaci všech 

těchto složek. Jak robustní by byla metoda vzhledem k eventuální separaci imidazolu a benzylalkoholu (tR 

1,85 a 2,3 min)? 

Rigorózní práce Mgr. Kateřiny Topkové je experimentálně přínosná a celkové zpracování je na velmi dobré 

úrovni. Zadaný úkol splnila, a proto doporučuji přijmout její práci k obhajobě.  
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