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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Předložená práce je sepsána standardním způsobem, je přehledná a obsahuje jen minimální 
množství překlepů. Teoretická část je zpracována kvalitně a svědčí o dobré orientaci autorky 
ve studované problematice. Experimentální část dokládá množství práce, kterou autorka 
vypracovala.  
 
Dotazy a připomínky:  
1) Proč se prosazuje používání stále menších částic sorbentů chromatografických kolon, jak 
uvádíte na straně 12? 
2) Na straně 18 a 29 uvádíte termín "bovinní  sérový albumin" - jak zní správný překlad? 
3) Na str. 33, kap.4.2. uvádíte u přípravy roztoků vzorků postupem C, že v případě potřeby 
byly koncentrace dále upraveny - jaké rozpouštedlo bylo použito pro toto ředění? 
4) V kapitole 4.6. by bylo vhodné uvést při jakých vlnových délkách byly jednotlivé analyty 
hodnoceny. 
5) U chirálních separací léčiv jste počítala rozlišení mezi jednotlivými enantiomery - jak se 
tato hodnota vypočítá a co vyjadřuje?  
6) U tabulek č. 2-5 by bylo vhodné vysvětlit: zkratky (CH.S.), u "neeluováno" - po jaký čas a 
co znamenají tečky uvedené v některých případech? 
7) V kapitole 5.4. uvádíte, že k částečné chirální separaci omeprazolu došlo za použití 
MetOH+TFA a MetOH+TFA+TEA, nicméně v tabulce č.3 máte uvedenou chirální separaci i 
za podmínek HEX:EtOH (8:2). Jaké bylo rozlišení v tomto případě a je důvod, proč ve 
výsledcích tuto mobilní fázi neuvádíte? 



U této separace ještě uvádíte, že za použití kyseliny trifluoroctové došlo k částečné separaci 
enantiomerů omeprazolu, zatímco po přidání triethylaminu se separace zhoršila - nezkoušela 
jste tedy zvýšit množství kyseliny v mobilní fázi, příp. jaký byl vliv na separaci? 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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