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Posudek oponenta rigorózní práce 

Magistra Nora Sommernitzová předložila RP, která navazuje na DP a zabývá se validací HPLC metody pro 

stanovení nečistot metformin-hydrochloridu v tabletách. Práce je po formální i obsahové stránce na 

dostatečné úrovni. Je logicky uspořádaná, obvyklého členění a jednotlivé části mají přiměřený obsah i 

rozsah. Práce čítá celkem 77 stran, včetně abstraktů v českém a anglickém jazyce. Autorka cituje 28 

literárních pramenů. Chybí mi tu původní práce, které by se týkaly analytického hodnocení metforminu-

hydrochloridu, nicméně v této práci nešlo o vývoj metody, ale o validaci a k tomuto tématu už je přehled 

literatury dostatečný. Některé citace internetových zdrojů postrádají datum. Citace má být součástí věty, 

tedy tečka se píše až za citací. Co se týče dosažených výsledků, magistra Nora Sommernitzová uspokojivě 

zvalidovala výše specifikovanou metodu. Chybí mi tu test způsobilosti chromatografiického systému. 

K práci mám několik připomínek a dotazů: 

Na str. 12 a 13 píšete o chromatografii na reverzních fázích, která je bez bližšího vysvětlení zařazena do 

adsorpční i rozdělovací chromatografie. 

Str. 15 používáte termíny afinní a afinitní chromatografie – je to totéž? 

V teoretické části mi chybí aspoň zmínka o trendech a modernějších typech stacionárních fází. 

Str. 20 a 21, kapitola Kvantitativní analýza – chybí mi tu nejužívanější postup, v první větě na str. 21 zřejmě 

vypadlo „a“. 

Str. 39 – nevhodná formulace: každý nástřik byl analyzován 3x. 

Str. 40 – povolený limit obsahu metforminu-hydrochloridu – zřejmě je myšlen obsah nečistot. 

Str. 39, 40, 41 – pokaždé jiný počet nástřiků analyzovaného roztoku – záměr? 

Proč se LOD a LOQ zjišťovaly zvlášť pro každou sílu přípravku, když se používaly prakticky shodné 

koncentrace roztoků? 

Str. 41 – nadpis osiřel na konci stránky 

Str. 43 – píšete o obsahu metforminu, ale zřejmě se jedná o obsah nečistot. 

Str. 43 a 44 – postup přípravy roztoků je pro obě síly přípravku stejný, bylo by tedy vhodné popis zestručnit. 

Str. 48 – Kapitola 5.1 obsahuje jen 2 chromatogramy, měl by tam být i slovní komentář. 

Str. 49 – neobratná formulace ...tak, aby vznikla navážka .... 

Str. 67 – stabilita roztoků – kromě standardů bych uvítal i hodnocení stability zkoušených roztoků 

Str. 68 – komentář k selektivitě není výstižný. 

Závěrem chci konstatovat, že tato rigorózní práce splňuje požadavky na takovéto práce kladené a proto ji 

doporučuji k obahojobě. 
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