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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Diplomová práce je sepsána stručně, ale pečlivě, v teoretické části se věnuje metodě 
sekvenční injekční analýzy, chemiluminiscenční detekci a farmakologickým a chemickým 
vlastnostem pefloxacinu. V praktické části popisuje optimalizaci průtokového stanovení 
z hlediska použitých koncentrací činidel, objemů aspirovaných roztoků a průtokové rychlosti 
při průchodu detekční celou. Dále je uvedeno proměření kalibrační závislosti, 
opakovatelnosti na dvou koncentračních hladinách, určení LOD a LOQ limitů a testování 
vlivu pomocných látek vyskytujících se v konkrétním přípravku. Stanovení obsahu 
pefloxacinu bylo vyhodnoceno metodou standardního přídavku kvůli vlivu pomocných látek 
obsažených v matrici vzorku. 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky: 
v prohlášení chybí podle nařízení děkana fakulty uvést, že práce nebyla použita pro získání 
stejného nebo jiného titulu 
str. 9 - kapitola by se správně měla nazývat - Úvod, cíl a popis zadání práce (viz nařízení 
děkana) 
str. 12, 20 - chybí vysvětlení anglických výrazů v popisu obrázků 
str. 23, 24, 57 - ve zkratkách chybí vysvělení ECL, ESI a SPC 
str. 25 - prosím opravit vzorec K2MnO4 



kapitola 6 - Výsledky a diskuze - u většiny výsledků diskuze chybí - proč byla vybrána 
koncentrace kyseliny 0,5 M nebo octanu 0,8 M, když byl větší rozdíl mezi měřeným a slepým 
roztokem získán při jiných hodnotách? 
str. 49 - optimalizace objemů a průtokové rychlosti byla provedena bez odčítání signálu 
slepého roztoku, stejný způsob vyhodnocení byl použit i pro kalibraci a měření vzorků - byla 
nějak ověřena výška signálu slepého roztoku v optimálních podmínkách? 
str. 51 - tab. 23 a obr. 16 - v názvech je zahrnut signál slepého vzorku, ale hodnota není 
uvedena 
citace jsou uvedeny v různém formátu! 
citace 1 - chybí číslo stránky 
citace 9 - chybí citační údaje (vydavatel) 
abstrakty - v obou abstraktech chybí hlavička 
 
Dotazy: 
1. V hodnocení vlivu pomocných látek přípravku uvádíte řadu měření s různými 
koncentracemi uvedených látek - jakou hodnotou se obvykle vyjadřuje interference? 
2. Konečné stanovení účinné látky bylo provedeno pomocí standardního přípravku, ale 
pouze na jedné hladině - jak by šla zvýšit vypovídací hodnota (spolehlivost) tohoto 
stanovení? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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