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I. Posudek oponenta rigorózní práce 

     Předložená rigorózní práce (RP) Mgr. Markéty Lípové je sepsána na 75 stránkách a obsahuje 10 tabulek, 

17 obrázků a 29 bibliografických citací. Autorka se zabývá vypracováním a validací metody stanovení 

obsahových látek (paracetamol, kofein, askorbová kyselina a chlorfenamin) ve HVLP technikou micelární 

elektrokinetické chromatografie (MEKC) se spektrofotometrickou detekcí.   

     V teoretické části jsou na 35 stránkách fundovaně probrány principy CZE a nejdůležitějších v analytické 

praxi používaných elektromigračních metod, přičemž se autorka v souladu se zaměřením rigorózní práce 

podrobněji zaměřuje na MEKC. Na dalších 7 stránkách jsou podány základní informace o studovaných 

účinných látkách a jsou zde též shrnuty údaje o dříve publikovaných separačních metodách analýzy 

multikomponentních HVLP obsahujících tato nebo podobná léčiva. V Experimentální části jsou na 6 

stránkách výstižně vysvětleny použité pracovní postupy.  Výsledky optimalizačních experimentů, jejich 

diskuse, návrh podmínek separace a stanovení všech 4 účinných látek (včetně výběru vhodného vnitřního 

standardu ethylparabenu) a výsledky aplikace navržené metody při analýze komerčního preparátu TRIGRIP 

jsou prezentovány na 20 stránkách formou přehledných obrázků a tabulek. 

     Práce je sepsána přehledně, srozumitelně a velmi pečlivě, o čemž svědčí minimální výskyt překlepů. V 

textu se jen ojediněle vyskytují některé nesrovnalosti či nejasné formulace, jež zde uvádím: 

 

1) Na str. 10 v seznamu zkratek je pro methanol poněkud nevhodně vybrána zkratka MetOH a tato je 

samozřejmě používána v celém dalším textu. Domnívám se, že by bylo lepší pro metanol použít jinou, 

mezinárodně známou zkratku.  

2) Str. 46, 3. řádek shora: na jakých vahách byl navažován 1 mg ethylparabenu, resp. 0,5 mg chlorfenaminu? 

3) Str. 46, 3. řádek zdola: formulace „supernatant jsem čtyřikrát zředila vodou“ není vhodná; lepší je uvést 

objem odebraného supernatantu a objem odměrné baňky, ve které bylo provedeno ředění. 

4) Str. 57, 5. řádek zdola: patří skutečně 18-crown-6 mezi cyklodextriny?  

5) Str. 66, Tabulka 5: v záhlaví 2. sloupce je zřejmě omylem uveden čas teo. 

6) Str. 69, 4. řádek shora: místo „množství“ by bylo vhodnější psát „obsah“. 

7) Str. 70: U výtěžnosti („recovery“) by mělo být uvedeno, kolik bylo provedeno pokusů včetně relativní 

směrodatné odchylky průměrné hodnoty výtěžnosti. 

 

Tyto nepřesnosti jsou povětšinou formálního rázu a nikterak nesnižují kvalitu hodnocené rigorózní práce. 

Výsledkem RP je vypracování nové separační metody pro stanovení výše uvedených léčiv jakožto účinných 

složek multikomponentních léčivých přípravků.  Tato RP tedy přináší nové, prakticky využitelné poznatky, 



obsahuje všechny náležitosti a tím splňuje požadavky na tento typ kvalifikačních prací kladené. Proto RP 

předloženou Mgr. Lípovou  doporučuji k obhajobě. 

 

Otázka do diskuse: V seznamu použité literatury uvádíte dvě práce [22 a 26], které se zabývají podobnou 

tématikou jako Vaše RP. Prosím o stručné srovnání hlavních rysů Vámi vypracované metody s těmito 

pracemi. 
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