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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: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Cílem diplomové práce studentky Kateřiny Oslejové bylo 
převedení starší metody HPLC stanovení anthelmintika flubendazolu a jeho metabolitů z 
klasické C18 kolony na poměrně nový typ, tzv. „core-shell“  kolony Ascentis Express C18, na 
kapalinovém chromagrafu Agilent 1200 Series se spektrofotometrickou (DAD) a fluores-
cenční detekcí. Vzhledem k tomu, že se jednalo o dva různé typy použitých detektorů, bylo 
potřeba pro kvantifikaci naměřených dat nalézt vhodné vnitřní standardy. Výhodou těchto 
kolon je velmi rychlá analýza s vynikající separací píků, které jsou ve srovnání s původní 
metodou na klasických C18 kolonách, velmi úzké a symetrické. 
Studentka se svého úkolu zhostila velmi dobře, v průběhu hledání podmínek stanovení 
vyzkoušela čtyři různé mobilní fáze a dále chromatografické chování dalších strukturně 
podobných benzimidazolů, které by mohly sloužit jako stabilní vnitřní standardy stanovení. 
Jako vhodný se pro DAD stanovení ukázal mebendazol a pro fluorimetrickou detekci 
oxibendazol. Vedle těchto pokusů vyzkoušela ještě vliv změny rychlosti průtoku a teploty v 
systému na kvalitu separace. Výsledkem je navržená metoda stanovení flubendazolu a jeho 
redukovaného metabolitu, která vyžaduje zhruba čtyřikrát kratší čas stanovení, než klasická 
metoda na C18 koloně.  
Tuto diplomovou práci je možno pokládat za významný příspěvek k HPLC metodám 
používaným ve výzkumném týmu, jedná se o zcela nový typ kolon, se kterými se zkušenosti 
teprve získávají.  
Vlastní práce je napsaná velmi pěkně a přehledně s pěknou češtinou. V literární části bych 
pouze uvítala bližší vysvětlení struktury a podstaty použité kolony, která získá, díky 
separačním vlastnostem a rychlosti stanovení, využití nejen ve farmaceutickém výzkumu, ale 
například i v automatické kontrole vyrobních procesů a dalších aplikacích. 



 
Dotazy a připomínky:  
K práci mám pouze jednu připomínku, zajímavý je výraz „chlorované alifatické uhlíky“ na str. 
2, 
 
A tyto dotazy: 
1. Jak definuje chromatografická teorie přesnost, citlivost a spolehlivost metody? 
2. Jak se stanovuje tzv. opakovatelnost  metody? 
 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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