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II. Posudek oponenta 

Předložená diplomová práce je zaměřena na vývoj analytické metody pro stanovení kyselina tiaprofenové 

v plasmě za využití mikroextrakce na pevné fázi (solid-phase mikroextraction-SPME) jako úpravy vzorku a 

následné HPLC analýzy. Diplomová práce má rozsah 54  stran, je standardně členěna a obsahuje 22 odkazů 

na literární zdroje. 

 

V teoretické části se autorka zabývá členěním jednotlivých chromatografických technik, popisuje základní 

principy a pojmy HPLC a části kapalinového chromatografu.  Dále následují kapitoly týkající se úpravy 

biologických vzorků (včetně metody SPME), vlastností kyseliny tiaprofenové a publikovaných metod pro 

analýzu tohoto léčiva. Cílem experimentální části bylo nejprve optimalizovat HPLC metodu pro stanovení 

kyselina tiaprofenové a poté vyvinout podmínky SPME vhodné pro izolaci uvedeného léčiva ze vzorku 

modelové plasmy.  

  

Předložená práce je zpracována standardní formou, je přehledná a obsahuje minimum překlepů. V teoretické 

části bych však očekávala, že bude věnována větší pozornost kapitolám týkajícím se úpravy biologických 

vzorků před analýzou, především pak metodám extrakce, které mají přímou souvislost s vlastní 

experimentální prací.  Literární odkazy by měly být uvedeny jako součást věty. Pro lepší orientaci bych 

doporučovala uvádět citované zdroje pro každý úsek textu (odstavec) zvlášť, namísto umístění citací na 

začátku každé kapitoly.  

  

Kromě těchto formálních připomínek mám k práci následující dotazy: 

 

- Str.12. : Uvádíte délku HPLC kolony 5-30 cm a vnitřní průměr 2-8 mm. Jaké jsou rozměry kolon 

užívané v dnešní době pro analytické aplikace?   

- Str. 14:  Uvádíte: “Platí, že čím menší zrnění sorbentu, tím je kolona kratší, a čím je kolona kratší, tím 

bude nejspíš kvalitněji naplněna.“ Je toto tvrzení pravdivé?  

- Str. 16: Co znamenají zkratky APPI a především APSI? 

- Str. 21:  Jaké jsou nejčastěji užívané SPE sorbenty pro izolaci léčiv z biologického materiálu? 

- Str. 22: Uvádíte, že díky zavedení sorbentů s navázanými fázemi je SPE nejvhodnější technikou pro 

izolaci léčiv a metabolitů z biologických tekutin. Je to opravdu pravda?  

- Str. 23: Uvádíte, že úpravou pH před extrakcí zvýšíme iontovou sílu roztoku a snížíme rozpustnost 

analytu.  Můžete toto tvrzení blíže objasnit? 

- Str. 31 a dále: Jaký je správný název sorbetů HPLC kolon, které jste při práci používala? 

- Str. 36:  Jak se odborně označuje jev, který nazýváte “ pozvolný nájezd píku“? Co myslíte spojením „ 

pík byl nevýrazný“?  

- Jak jste posuzovala tvar píku? Používala jste nějaké objektivní kritérium? 

 
 



 

- Str. 37: Citlivost detekce: Uvádíte, že nejmenší dobře hodnotitelná koncentrace analytu byla 0,1µg/ml. Jak jste 

ji zjistila? Jaká byla citlivost detekce u vzorků plasmy? 

- Str. 48: Máte nějaké vysvětlení pro rozdílnou symetrii píku tiaprofenové kyseliny  při analýze standardu (Obr. 

5) a analýze vzorků po SPME (Obr. 8 a dál)? 

- Str. 42: Graf 1-2: Jde skutečně o chromatogramy, jak je uvedeno v popisku? 

- Máte představu, na co by se mohla kyselina tiaprofenová při skladování v biologickém materiálu rozkládat?  

 

 

 

Předložená práce splňuje podmínky kladené na tento typ kvalifikační práce, a proto ji doporučuji přijmout 

k obhajobě. 
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