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Posudek oponenta rigorózní práce 
Cílem rigorózní práce mgr. Urbanové bylo vyvinout extrakční metodu pro stanovení vybraných 
obsahových látek zázvorovníku lékařského pro zvýšení odezvy detekce. 
Rigorózní práce je sepsána na 72 stranách, obsahuje 17 tabulek, 26 obrázků a 24 odkazů na odbornou 
literaturu. 
V teoretické části práce je popsána rostlina zázvorovník a její využití v populaci, dále je zde uvedeno 
vysvětlení pojmu úprava vzorku a popis několika extrakčních metod, včetně těch, které byly použity 
v experimentu. 
Experimentální část obsahuje popis chemikálií a přístrojů, využitých v práci a postup přípravy měřených 
roztoků a zpracování vzorků.  
Část Výsledky a diskuze potom obsahuje popis optimalizace jednotlivých extrakčních metod, doplněný 
bohatě ilustrujícími obrázky. Nechybí zde ani částečná validace (dle slov autorky), kde jsou správně 
aplikovány a vyhodnoceny její výsledky. Dle mého názoru je v tomto případě validace provedena v míře 
dostatečné pro dokumentaci vhodnosti metody pro požadované použití. 
V části Závěr jsou potom výsledky shrnuty a kriticky vyhodnoceny. 
Rigorózní práce je zpracována velice přehledně, srozumitelně a prakticky bez jakýchkoli chyb a překlepů. 
Velmi pozitivně hodnotím stručnost a výstižnost teoretické části práce, jakož i dostatečnou přehlednost 
části experimentální. 
K práci mám několik málo připomínek a dotazů: 
strana 4, 2. řádek abstraktu - je zde velice povšechně uvedeno, že byly analyzovány jakési vzorky, ale co 
bylo vlastně analyzováno, se dovídáme až na straně 23 - množná by bylo přehlednější uvést tyto 
informace již zde 
strana 8 - zkratka MetOH pro methanol je poměrně neobvyklá 
strana 12, odkaz na literaturu č. 3 - nebylo možno nalézt o zázvoru nějakou "odbornější" literaturu - zde mi 
třeba nesedí z hlediska farmaceutické technologie postup přípravy tinktury 
strana 17, 4. řádek shora - zkratka PSA není uvedena v seznamu 
strana 24 - ultrazvuková lázeň má být Bandelin (ne Badelin) Sonorex 
strana 46, použití vnitřního standardu propylparabenu pro zvýšení přesnosti metody - nevadilo při jeho 
použití to, že v jeho retenčním čase jsou v některých vzorcích píky jiných obsahových látek? 
strana 59-61 - uvedené výsledky stability roztoků standardů - z jednotlivých tabulek vyplývá, že se plochy 
všech uvedených látek zvyšovaly, nešlo spíše o odpařování rozpouštědla během uchovávání?  
Dotazy: 
1. Na straně 27 uvádíte postup přípravy vzorku toniku. Nevadila skutečnost, že nápoj byl sycený? 
2. Vysvětlete prosím schéma přípravy vzorků pro linearitu, který se mi nezdá příliš srozumitelný. 
 
Přes několik málo uvedených připomínek mohu konstatovat, že práce je po stránce formální i obsahové 
na velice dobré úrovni. Protože mgr. Urbanová splnila požadavky na rigorózní práci kladené, doporučuji 
její práci přijmout k obhajobě. 
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