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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení: Diplomová práce byla vypracována na Katedře 
farmaceutické chemie Univerzity Vídeň, pod vedením Doc. Hannelore Kopelent. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky: 
- Bor-Naphazolin Augentropfen - v českém textu by mělo být uvedeno "oční kapky", pokud to 
není obchodní název 
- zkratky NP-HPLC a RP-HPLC neznamenají normální a reverzní fázi, ale HPLC na normální 
a reverzní fázi 
- Rt není zkratka pro retenční čas, správně je t s velkým R v dolním indexu 
- spojení v českém a anglickém abstraktu - "liquid formulation" neodpovídá "vodným 
přípravkům" 
- str 7, tab. 2 - v názvech substancí se míchá latina a angličtina - např. výraz Natrium 
chloride a další. 
- str 7 - 10 - výsledky rešerše by bylo přehlednější zpracovat do tabulky 
- str 14, detektory - více druhů není nikde popsáno? 
- str. 19, 4. ř. zdola - nesouhlasím s tvrzením, že SST zajišťuje, že výsledky metody jsou 
přesné a správné 
- str. 29, 2. ř. zdola - chybí tečka mezi větami 
- chromatogramy v celé práci - nešly upravovat, popisovat apod.? Jsou uvedeny každý 
v jiném stylu a provedení 



- str 22 - u HPLC sestavy v přístrojovém vybavení není uveden chromatografický software - 
jaký byl použit? 
- str. 35, konečný chromatogram na obrázku 18 - vůbec nejsou odděleny  píky nafazolinu a 
degradačního produktu 
str. 37 - specificity - týká se i předešlé připomínky - na chromatogramech, které by měly 
dokazovat specificitu není degradační produkt s retenčním časem 3,69 min vůbec uveden - 
pravděpodobně by se potom metoda nemohla prezentovat jako "specifická" 
str 48 až 52 - parametr, který nazýváte "přesnost" je ve skutečnosti mezidenní 
opakovatelnost, pokud chcete hovořit o "přesnosti", mělo by se analýzovat minimálně 6 
samostatně připravených vzorků a ne nastřikovat stejný roztok - prosím v erratech opravit 
- str. 56 a dále - postupy přípravy měřených roztoků patří do kapitoly "Material and methods" 
- str. 58, 2. ř. shora - pH was "set up" je lepší než "changed" v dané souvislosti 
- str. 59 - popis píků chromatogramu - není poznat, který pík patří nafazolinu 
- str. 71, v kapitole "Discussion"- závěry jsou tvořeny z, podle mého názoru, velice malého 
počtu výsledků, další věc je, že pokud porovnáte dva výsledky, kdy jeden je 98,88 % 
deklarovaného množství a druhý 99,75 % dekl. mn., tak to podle mne neznamená, že první 
výsledek je "nevyhovující" a lékárna by měla změnit technologické postupy přípravy očních 
kapek 
- str. 81 - citace odborné literatury jsou nejednotné - někde celá křestní jména, někde jen 
začáteční písmena 
- str. 84 - slovní spojení "vyskytuje se v bronších" nezní česky - česky je to v průduškách 
- str. 85, 1. ř. shora - ve větě chybí slovo "fáze" 
              3. odstavec - bylo by jistě namístě tvrdit, že metoda byla "částečně" validována, 
protože nebyly zjištěny všechny parametry a výsledky těch v práci uvedených jsou 
diskutabilní - viz připomínky k specifitě a přesnosti 
- str. 86 - když je po půl roce skladování očních kapek nalezeno 96 % deklarovaného 
množství účinné látky, určitě nelze usuzovat, že došlo k hydrolýze - jednak jste nezjišťovala 
obsah hned po přípravě (takže nevíte, jestli tam vůbec bylo 100 % na začátku) a jednak se 
běžně v lékopisech uvádí rozmězí 95 % až 105 % deklarovaného množství jako stále 
vyhovující 
K angličtině v celé práci - některé věty postrádají smysl, chybí tam buď podmět nebo sloveso 
apod. 
Dotazy: 
1. Český abstrakt - výrazy "sinusitida", "rinitida" a "konjuktivitida" mají v češtině své 
ekvivalenty, víte jaké? 
2. týká se str. 47 až 48 - proč hodnoty LOQ nejsou trojnásobkem LOD, jak máte uvedeno v 
teoretické části práce? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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