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I. Posudek oponenta rigorózní práce 

V rigorózní práci (RP) se Mgr. Šindelková zabývá optimalizací metody kapilární zónové 
elektroforézy (CZE) s bezkontaktní vodivostní detekcí pro stanovení bromidu 
karbethopendecinia ve farmaceutickém přípravku Septonex Plus sprej. Práce je sepsaná 
na 65 stranách, má klasické členění tohoto druhu kvalifikační práce a výsledky jsou 
uvedeny v 11 tabulkách a 3 obrázcích. Při optimalizaci CZE metody byla řešena 
problematika výběru vhodného IS, použití potahovaných kapilár a zejména byl studován 
výrazný vliv přídavku pěti různých organických rozpouštědel do základního elektrolytu  na 
kvalitu separace a opakovatelnost výsledků. Nová CZE metoda byla validována a 
aplikována úspěšně na stanovení účinné látky ve farmaceutickém přípravku. Cíl práce se 
podařilo naplnit. Práce je sepsána pečlivě a přehledně a má velmi dobrou vědeckou 
úroveň včetně odpovídající odborné diskuze k dosaženým výsledkům. K práci mám 
připomínky nebo dotazy k některým formulacím a nepřesnostem: 
 

1) str. 21-co je semikvantitativní stanovení septonexu pomocí CZE?; 2) str. 25-je pravdivé 
tvrzení na 7.ř.d.; 3) str.28-skutečně jste analyzovala přípravek uvedený v seznamu 
chemikálií Septonex sprej?; 4) v EČ jsou zařazeny komentáře, kap. 3.2.1. a dokonce 
výsledkový obr.7-str. 30 a 31; 5) str.34, kap.3.4.3.-nedostatečný popis přípravy vzorku pro 
případnou reprodukci stanovení (pipetovaný objem, ředění); 6) str. 35-u vzorců chybí 
jednotky pro vyjádření koncentrace; 7) V tab. 9-15 by měly být uvedeny  relativní 
směrodatné odchylky (kde nejsou uvedené)  a  počet  pokusů (n). Celá kap. 4.3. se mi jeví 
trochu překombinovaná ohledně testování opakovatelnosti a tím je přehlednost hodnocení 
daného parametru nejednoznačná. Např. prosím o vysvětlení hodnot RSD=0,08% (z textu 
k tab. 11) a RSD korigované-poslední sloupec v tab. 12, když v obou případech se jedná o 
stanovení septonexu v přípravku; 8) str. 47-je správně popis principu postupu k ověření 
správnosti metody? 9) kap. 6-menší nepřesnosti u citací 1, 2, 12, 19, 20, 27. 
 
Práce jednoznačně přináší nové vědecké poznatky a splňuje požadavky kladené na 
rigorózní práci. Doporučuji RP Mgr. M. Šindelkové k obhajobě. 
 
 
Dotaz do diskuze: 
 
1) Shrňte vliv OR v CZE separacích. K jakým fyzikálním vlastnostem rozpouštědel se 
zejména přihlíží při výběru druhu OR při nevodné CZE? 
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