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II. Posudek oponenta 

 

   Diplomová práce studentky Martiny Raindlové se zabývá HPLC analýzou risperidonu v tabletách. Po 

optimalizaci chromatografických podmínek byla sestrojena kalibrační křivka, z níž byl metodou vnitřního 

standardu určen obsah risperidonu v tabletách. 

 

    Diplomová práce má rozsah 62 stran a obsahuje 5 tabulek a 5 obrázků. Je členěna do 7 kapitol. Po úvodní 

kapitole  je v teoretické části pojednáno o chromatografických metodách, o HPLC a o validaci analytických 

metod. Teoretická část je zakončena údaji o risperidonu(vlastnosti a rešerše). Ve třetí kapitole je vytyčen cíl 

práce. V experimentální práci je popsám výběr chromatografických podmínek pro hodnocení risperidonu, 

uveden postup pro hodnocení dvou validačních parametrů (linearity a přesnosti) a postup pro stanovení 

risperidonu v tabletách. V kapitole výsledky a diskuse jsou uvedeny zvolené chromatografické podmínky a 

výsledky hodnocení linearity, přesnosti a stanovení obsahu v tabletách (doloženo 3 HPLC záznamy a 3 

tabulkami).V kapitole závěr jsou shrnuty zjištěné výsledky a v kapitole sedmé je uveden přehled literatury (40 

citací). Práce je zakončena souhrnem v českém a abstraktem v anglickém jazyku. 

 

    K práci mám tyto připomínky a dotazy: 

- nepřesnost: LLC (str. 10), 0,9998 (str. 61); neúplný údaj o použité koloně(str. 39) 

- při citaci autorů v textu stačí uvést prvního a et al. (str.32-33) 

- nestejné názvy některých podkapitol v obsahu a textu (např. kap. 4 nebo 5) 

- u chromatogramů (obr. 3 až 5) je vhodné uvádět chrom. podmínky  - retenční čas risperidonu na obr. 3 a 5 

- nepřesný název tab.3; nepřesné označení jednotek v tab. 5, a tedy i v závěru, souhrnu i abstraktu 

- literatura: chybí str.u cit.7 a 2005(cit.13); nepřesné zkr.(cit.30,31), zkr. bez teček(22,23); cit 28 a 40 stejná 

Dotazy: Která chromatogr. veličina popisuje tvar píku ? - (ke str 13) 

Chemická referenční látka (CRL) a vnější standard při kvantifikaci HPLC je totéž?   (str. 26) 

 

    Přínos práce spočívá ve vypracování HPLC metodiky, kterou lze stanovit risperidon v tabletách. 

 

   Diplomová práce studentky Martiny Raindlové je přehledně zpracována, vyhovuje požadavkům kladeným 

na diplomovou práci a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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