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I. Posudek oponenta rigorózní práce 

Mgr. Veronika Šestakova vypracovala svoji rigorózní práci (RP) pod vedením PharmDr. Ludmily Matysové, 

Ph.D. Mgr. Šestakova se zabývala porovnáním účinnosti monolitických a částicových kolon při stanovení 

obsahu estradiolu a nečistoty  estronu v léčivém přípravku Estrogel gel a při stanovení obsahu kyseliny 

salicylové a methylsalicylátu v přípravku Aphlox-K pasta. 

Práce je členěna obvyklým způsobem, je sepsaná pečlivě bez větších chyb. RP je velice rozsáhlá, má 182 

stran textu,  obsahuje 62 tabulek, 85 obrázků a 197 odkazů na odbornou literaturu.  Oceňuji, že většina citací 

je z původníhch zdrojů z odborných časopisů. Většina literárních odkazů je využita v podrobné rešerši 

k řešené problematice. 

Teoretická část práce se zabývá charakteristikou LP Estrogel gel a Aphlox-K pasta, stručně charakterizuje 

metodu HPLC, popisuje jednotlivé parametry pro ověření vhodnosti chromatografického systému a přibližuje 

čtenáři pohled na  již publikované práce s využitím monolitických kolon. 

V experimentální části je popsáno přístrojové vybavení, chemikálie, příprava pracovních a zásobních roztoků, 

příprava vzorku. Každé testované koloně je věnována samostatná kapitola, výsledky jsou vyhodnoceny  

pomocí obrázků, tabulek a slovním zhodnocením. 

Práce po obsahové i formální stránce splňuje požadavky kladené na rigorózní práci a proto ji doporučuji k 

obhajobě. 

 

Připomínky: 

- Práce obsahuje velké množství obrázků, téměř všechny testované podmínky jsou dokumentovány 

obrázky, což není pro čtenáře příliš přehledné. Pro větší přehlednost chybí u obrázků popis 

chromatografické kolony. V práci nejsou shrnuty testované chromatografické podmínky celkově a 

čtenář se opět hůř orientuje. Spíše bych doporučovala vyjádření složení testovaných mobilních fází a 

k tomu přirazené retenční časy v tabulkové podobě a zobrazení pouze některých obrázků, zase pro 

větší přehlednost.  

- Tabulky demonstrující výsledky parametrů SST - není zvykem uvádět všechny tři hodnoty 

jednotlivých parametrů (rozlišení, počet teoretických pater), i pro větší přehlednost je vhodnější 

uvádět pouze průměrnou hodnotu parametru. 

str. 15-16 – seznam zkratek – SST, HPLC, HILIC… – pro tyto zkratky existuje český ekvivalent 

str. 31 - FIA - zkratka v uvedené citaci neznamená fluorimetrickou injekční analýzu 

str.31 - "je využito všech výše uvedených separačních mechanismů" -  kde jsou v práci tyto mechanismy 

uvedeny 

str. 45 - odkaz 198 není uvedený v seznamu literatury 

str. 50 - při přípravě vzorku bylo odváženo 0,5g; tato navážka odpovídá 0,1 mg jednotlivých nečistot - obsah 

nečistot byl takto ve vzorku již dříve stanovený nebo dokonce deklarovaný? 

 

 

 



str. 81 – podle obrázku 26 a následných tabulek SST parametrů mi nepřipadá analýza za těchto 

chromatografických podmínek optimální 

str. 121 a str. 157 - z jakého důvodu bylo provedeno testování parametrů SST také na reálných vzorcích? 

str. 140 – Aphlox-K pasta - z jakého důvodu byly použity u monolitických kolon průtoky MF pod 1 ml/min? 

(původní metoda používá průtok 1,5 ml/min – kolona LiChroCart 124-4 Purospher RP 18-e, 5 µm). 

V literatuře se spíše doporučuje použít vyšší průtoky, při kterých mají monolitické kolony i vyšší separační 

účinnost. Zvolit za nejlepší chromatografické podmínky analýzu, při které je šířka píku vyšší než 0,5 min (při 

celkové době analýzy 6 minut) nepovažuji za nejvhodnější (str. 145). 

 

Otázky: 

1.  V RP je uvedeno: „HPLC je optimální metoda pro analýzu masti, protože stanovení není rušeno 

dalšími složkami obsaženými v lékové formě, což je hlavní nedostatek analýzy léčivých přípravků 

klasickými metodami“. Jak to, že při použití HPLC metody není stanovení rušeno složkami LP ve 

srovnání s klasickými metodami? 

2. Je nutné hodnotit parametry SST u vnitřního standardu? 

3. Původní metoda na analýzu LP Estrogel gel využívá zvýšenou teplotu (40°C) - proč nebyla zvýšená 

teplota využita také pro účely RP? 

4. Měla i změna ve složení MF o 1% (v/v) vliv na změnu retenčních parametrů a separaci? Podmínky 

byly měněny v rozmezí cca 14-23% v/v acetonitrilu u LP Estrogel gel. 

5. Během testování první monolitické kolony – při analýze LP Aphlox-K pasta - bylo upuštěno od IS 

propylparabenu a byl zvolen vnitřní standard ketoprofen (IS). Propylparaben již nebyl vyzkoušen u 

ostatních testovaných kolon? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

V Hradci Králové dne 24.11.2009 Podpis oponenta rigorózní práce 


