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Posudek oponenta rigorózní práce 

Mgr. Petra Švestková, vypracovala svou rigorózní práci (RP) na Katedře analytické chemie, Farmaceutické fakulty 

UK v Hradci Králové. RP obsahuje 61 stran a udává 42 citací. Cílem RP bylo vyvinout vhodnou metodu pro HPLC 

stanovení vitaminu E v přípravku Geladrink. V teoretické části jsou kromě rešerše o lékopisných metodách, HPLC 

metodách a dalších metodách stanovení vitaminu E popsány principy techniky HPLC, postup validace analytické 

metody, popsáno složení přípravku Geladrink a podrobné informace o vitaminu E. Jednotlivé kapitoly jsou důsledně 

a přehledně zpracovány. Experimentální část detailně popisuje přípravy jednotlivých měření, testování několika 

kolon a optimalizaci podmínek separace. Dosažené výsledky jsou přehledně uvedeny a diskutovány. Diskuse 

výsledků má výbornou úroveň a svědčí o schopnosti orientovat se v zadané problematice. V závěru práce jsou 

kompletně shrnuty dosažené výsledky a je popsána podrobná validace metody.  

RP je po formální stránce zpracována precizně a bez gramatických chyb. 

K práci mám pouze následující drobné připomínky a dotazy: 

1. strana 47 – Tabulka shrnující výsledky správnosti není zcela přesně vyplněna a výpočty jsou nepatně odlišné od 

dosazených hodnot. 

2. strana 44 – efektivita extrakce vit E by měla být vyjádřena v procentech očekávaných hodnot, spíš než 

v procentech zjištěného obsahu ve vzorku. 

3. strana 28 – Denaturovaný etanol 96% není přesný popis dané chemikálie. 

4. strana 29 – Jednotky koncentrace zásobních roztoků by měli být pro přehlednost stejné. 

 

 

Dotazy do diskuse: 

 

1. Proč nebylo použito zvýšené teploty 40°C pro analýzu, když při srovnání vycházela teplota 40°C jako časově 

nejvýhodnější? 

2. Jak jste předcházeli nechtěnému úniku těkavých rozpouštědel při přípravě a práci se vzorky? 

3. Jak vysvětlíte rozdílný pík balastu u roztoku placeba a u roztoku Geladrink Forte práškový nápoj – ananas?  

 

 

Práce nevykazuje prakticky žádné nedostatky, má výbornou úroveň, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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