
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Téma diplomové práce Hodnocení biologicky aktivních látek kapalinovou 
chromatografií IX  

Jméno studenta, studentky Nora Sommernitzová 

Jméno oponenta Petr Kastner 

 

II. Posudek oponenta 

 

 

Studentka Nora Sommernitzová předložila DP zabývající se vývojem a validací HPLC metody pro 

hodnocení metformin-hydrochloridu v tabletách. Metoda byla vyvíjena i s ohledem na možnost hodnocení 

příbuzných látek. Práce je logicky uspořádaná, obvyklého členění a má přiměřený obsah i rozsah 70 stran 

včetně souhrnů v českém a anglickém jazyce. Je dokumentována grafy, 27 tabulkami a 8 obrázky, na něž 

ale v textu chybí odkazy. Je v ní citováno 21 literárních pramenů. Překlepů je v práci málo – např. str. 15 - 

Rrzneimittel. Upozornil bych na nejednotné psaní methanol – metanol -  např. str. 17, 28. Za uši mne tahá 

termín afinní chromatografie – str. 22. 

K práci mám několik připomínek a dotazů: 

Cíl práce není jednotný z časového hlediska a mohl být obratněji formulován. 

Na str. 12 je použit odkaz na ČL2009. Proč chybí odkaz na PhEur? 

Str. 27 – lze se dočíst, že tuhé vzorky se rozpouštějí v mobilní fázi. Je to jediná možnost? 

Str. 28, Tab 2 (rešerš), hodnotu pH bych připojil k mobilní fázi, nikoli průtoku. 

Str. 40, Tab 6, resp. str.  41, Tab 7 - test linearity – jsou koncentrace uvedeny dostatečně přesně, neovlivní 

to např. korelační koeficient? Proč jsou na str. 61 koncentrace uvedené v rozmezí ± 18 % očekávané 

hodnoty. 

Str. 41 a další – test selektivity – navážky placeba by mohly být zvoleny lépe. 

Str. 44 – z posledního odstavce by mohl čtenář nabýt dojmu, že jste využívala iontově výměnnou 

chromatografii. Bylo to opravdu tak? Toto tvrzení se dostalo i do souhrnu. 

Str. 47 – nelíbí se mi termín vzorek standardu. 

V DP jsem nenašel návrh testu způsobilosti – jaké parametry byste do něj použila? Uvítal bych i souhrnné 

uvedení celé metody stejnou formou, jaká je obvyklá například v lékopise. 

 

Závěrem chci konstatovat, že se jedná o kvalitní DP, jejíž výsledky již byly prezentovány na 38. konferenci 

Syntéza a analýza léčiv. Vypracovaná metoda je použitelná v praxi, což bylo dokázáno validací. Proto práci 

doporučuji k obhajobě. 
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