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II. Posudek oponenta 

Předložená experimentálně zaměřená diplomová práce se zabývá stanovením stability několika potenciálních 

radiofarmak. Autorka zjišťovala radiochemickou čistotu nově vyvinutých receptorově specifických peptidů ze 

skupiny somatostatinu značených indiem-111 nebo yttriem-90. V teoretické části autorka podává poměrně 

důkladně přehled obecných údajů o radiofarmacích a o jejich využití při detekci nádorových onemocnění. 

Úvod je zaměřen dále na shrnutí informací o peptidech ze skupiny analogů somatostatinu a problematice 

jejich značení radionuklidy. V další části práce jsou uvedeny konkrétní pracovní postupy při provádění a 

vyhodnocování experimentů. Jednotlivé metodické postupy jsou popsány sice velmi podrobně, avšak některé 

důležité údaje chybí. Výsledky získané experimentální prací jsou uvedeny především ve formě 

chromatografických záznamů. Dosažené výsledky jsou diskutovány, avšak bez porovnání zjištěných výsledků 

s podobnými pracemi. Odkazy na zdroje jsou uváděny, seznam použité literatury je připojen v závěru práce. 

K předložené práci mám několik dotazů a připomínek: 

1. Na úvodní straně není uveden název práce.  

2. Přiložená abstrakta neobsahují předepsaná záhlaví. Anglicky psaný abstrakt obsahuje množství 

nesrozumitelných obratů. Měl by být zrevidován a text upraven. V některých částech je text anglického a 

českého abstraktu neshodný. Česky psaný abstrakt by též zasloužil jazykovou korekci, protože některé 

formulace jsou na hranici srozumitelnosti.  

3. Odkazy na stránky v obsahu práce neodpovídají skutečnému umístění daných kapitol (např. část 4. není 

uvedena na str. 29, ale začíná na str. 28 apod.).  

4. Kapitola 4 na str. 29 má chybné číslování (správně jde pravděpodobně o kapitolu 5). 

5. V názvech obr. 11-16 jsou několikrát po sobě opakována slovní spojení "stanovení v čase". 

7. Protože se jedná o stabilitní studii, tak v metodické části by mělo být uvedeno za jakých podmínek byly 

vzorky mezi měřeními uchovávány. Jednalo se o měření stability radiopeptidů v pufru nebo v plazmě?  

8. V obr. 2-7 se vyskytuje rozštěpený pík radiopeptidu. Obě formy skládající tento pík jsou pokládány za 

radiopeptid? Můžete to vysvětlit?  

9. V závěru diskuse (str. 70) je uvedeno, že yttriované peptidy byly shledány méně stabilními než indiované. 

Toto tvrzení neodpovídá nalezeným výsledkům. 

Diplomová práce se zabývá problematikou, která přispívá k poznání důležitých analytických parametrů 

perspektivních radiofarmak. Cíle diplomové práce byly splněny. Předloženou diplomovou práci lze ovšem 

doporučit k obhajobě s podmínkou odstranění výše uvedených závad. 
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