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II. Posudek oponenta 

 

    Diplomová práce studentky Petry Soukupové se zabývá stanovením obsahu účinných látek, perindoprilu a 

indapamidu, v kombinovaném přípravku HPLC analýzou. 

 

    Diplomová práce má rozsah 69 stran a obsahuje 14 obrázků, dva vzorce a 5 tabulek. Je členěna do 7 

kapitol. Na začátku je uveden souhrn v českém a abstract v anglickém jazyce. Následuje obsah diplomové 

práce. Po úvodní kapitole je v teoretické části pojednáno o chromatografických metodách, o HPLC, o 

vlastnostech perindoprilu a indapamidu a o jejich analýze (formou rešeršního přehledu). Ve třetí kapitole je 

vytyčen cíl práce. V experimentální části je popsán výběr chromatografických podmínek (kolony, mobilní 

fáze, vlnové délky a vnitřního standardu) a uveden postup pro přípravu vzorků pro kalibrační křivku a postup 

přípravy tablet k analýze. V kapitole výsledky a diskuse jsou uvedeny zvolené chromatografické podmínky, 

kalibrační křivky a stanovení obsahu obou léčiv v tabletách (doloženo 3 UV spektry, 2 kalibr. křivkami, 4 

HPLC záznamy a 4 tabulkami). V kapitole závěr jsou shrnuty zjištěné výsledky a v kapitole sedmé je uveden 

přehled literatury (51 citací).  

 

K práci mám tyto připomínky a dotazy: 

- nepřesná formulace - Německo I a II(str.38), tetrabuthylamonium(str.42) 

- nejednotné vyjadřování koncentrací jednotlivých roztoků  - v textu str. 48-50 

- přidáno 0,25 mg/ml IS? (str.49-50)    -    Jaký objem IS byl přidán do vzorku tablet (str.50)? 

- v tab.č.4 a 5. chybí ve čtvrtém sloupci jednotky (str. 62 a 63) 

- literatura - je uveden nezkrácený název časopisu - cit. 49, 51, název časopisu? - cit. 51 

Dotazy: 1. U GC je v termostatu umístěna jen kolona? (str. 10) 

  2. Nebylo by vhodnější připravit vzorky pro kalibr. křivku s obsahem obou léčiv - pro kombin. přípravek? 

 

   Přínos práce spočíváva vypracování HPLC metodiky pro současné stanovení perindoprilu a indapamidu 

v tabletách metodou vnitřního standardu. 

 

     Diplomová práce studentky Petry Soukupové je dobře a přehledně zpracována, vyhovuje požadavkům 

kladeným na diplomovou práci a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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