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II. Posudek oponenta 

 

Cílem diplomové práce Marie Doskočiliové bylo najít vhodné podmínky pro analytické hodnocení oxazepamu 

v plné králičí krvi, což v tomto případě znamenalo optimalizovat extrakční techniku (vybrána byla 

mikroextrakce tuhou fází - SPME) a chromatografické podmínky pro HPLC analýzu. Práce má obvyklé 

členění, je rozdělena do sedmi oddílů - Úvod, Teoretickou část, kde se autorka zabývá vysokoúčinnou 

kapalinovou chromatografií, způsoby úpravy vzorků biologického materiálu, mikroextrakcí na tuhé fázi, 

charakterizuje analyzovanou látku a uvádí v přehledu práce, týkající se studované problematiky, Cíl práce, 

Experimentální část, Výsledky a diskuzi, Závěr a Literaturu, obsahující 31 citací. Na konci je uveden abstrakt 

v českém a anglickém jazyce. Práce je sepsána na 67 stranách a doplňuje ji 9 tabulek a 19 obrázků, 

převážně chromatogramů. Po obsahové a formální stránce je práce na dobré úrovni. 

 

K práci mám tyto připomínky, eventuálně dotazy: 

 

1) str. 5, Obsah - stránky neodpovídají realitě 

2) str. 8, 8. ř. zd. - nesprávně tenkovrstevnou místo tenkovrstvou chromatografií 

3) str. 10, 3. ř. sh. - část věty chybí 

4) str. 15, 2 ř. zd. - co jsou to halogenová rozpouštědla? 

5) str. 34, 4. odst. sh. - 30 % hydrogenperoxid - jaký je správný název? 

6/ str. 55 a 56 - kolikrát jste nastřikovala jednotlivé roztoky pro kalibrační křivku a pro stanovení obsahu? 

7) tamtéž - uvádíte přípravu 6 kalibračních roztoků, ale křivku máte konstruovanou ze sedmi bodů 

8) str. 63, citace 1 - 3, - mezi vydavatelstvím a místem vydání se píše čárka 

9) Otázka: Jak se zjišťuje mrtvý retenční čas? 

 

Diplomová práce Marie Doskočilové je na velmi dobré úrovni, diplomantka zadaný úkol splnila, a proto 

doporučuji přijmout její práci k obhajobě.   
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