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I. Posudek oponenta rigorózní práce 

  Mgr. Alena Maroušková vypracovala svou rigorózní práci na Katedře analytické chemie, pod vedením 

školitele doc. RNDr. Dalibora Šatínského, Ph.D. Za cíl rigorózní práce si vytyčila nalezení vhodného vnitřního 

standardu a validaci HPLC metody pro stanovení paracetamolu, kofeinu, propyfenazonu (účinné látky) a 4-

aminofenolu (rozkladný produkt paracetamolu) v hromadně vyráběném léčivém přípravku Valetol. K tomuto 

účelu byla vybrána metoda HPLC s UV detekcí. 

  Rigorózní práce je napsána v češtině s českým i anglickém souhrnem, je členěna obvyklým způsobem, a 

obsahuje 66 stran, 29 citací literatury, 9 obrázků a 30 tabulek, ve kterých jsou shrnuty výsledky praktických 

experimentů. V průběhu validace byly použity optimalizované podmínky separace uvedených látek nalezené 

v rámci diplomové práce. Při výběru vhodného vnitřního standardu bylo testováno 14 látek, ze kterých byla 

vybrána kyselina benzoová. V rámci validace byly hodnoceny následující parametry: test vhodnosti 

chromatografického systému zahrnující testování účinnosti kolony, asymetrii, rozlišení a opakovatelnost, dále 

pak přesnost, správnost, linearita, selektivita a robustnost, včetně stability roztoků.  Získané hodnoty jsou 

uvedeny v přehledných tabulkách spolu s komentáři, které obsahují hodnoty jednotlivých kritérií a jejich 

splnění nebo překročení. 

  Práce je vypracována přehledně a pečlivě, po obsahové i formální stránce splňuje požadavky, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 

 

Připomínky: 

 

1. str. 13 - máte uvedeno, že vzniká červeně zbarvený roztok, má být produkt - překlep 

2. str. 25 - údaje byly převzaty z diplomové práce, ale v citaci je uvedena rigorózní práce 

3. str. 30-31 - LOD a LOQ nejsou násobky poměru signálu a šumu - jak má být definice správně? 

4. str. 53-55 - relativní směrodatná odchylka by měla být uvedena v procentech s přesností na dvě des. místa 

5. str. 59 - překlep v tabulce 23 - na druhém řádku tabulky má být 0,5 % 

6. str. 58-60 - robustnost byla testována v hodně širokém rozmezí, potom vychází hodnoty relativně odlišné, 

podle čeho bylo vybráno testované rozmezí? 

7. str. 63 - stabilita je jedním z parametrů hodnocených v rámci robustnosti - vliv teploty 

8. str. 65 - citace 7, 11 - chybí rozsah stránek u uvedených článků 

 

 

 

 

 



Dotazy: 

 

1. str. 32 – používáte pro hodnocení separační účinnosti kolony parametr počet teoretických pater – jaký 

parametr se používá pro umožnění srovnání účinnosti separace na různě dlouhých kolonách? 

2. str. 41 – asymetrii máte vypočítanou s použitím menší úsečky spuštěné z vrcholu píku – jak vypadá 

výpočet v platném lékopise a jaký je přípustný limit? 
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