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Posudek oponenta rigorózní práce 

Rigorózní práce má předepsané formální členění je sepsána na 75 stranách, obsahuje 9 tabulek,  

45 grafů, zčásti přitom záznamů DSC z měření vzorků, z části  porovnávacích grafů s naměřenými 

hodnotami obsahu paracetamolu.  

Cíl práce je formulován obecně, což autorce vytvořilo možnost navrhnout si vlastní pokusný plán.Teoretická 

část je představována stručným přehledem informací o paracetamolu jako léčivé látce, s níž rigorozantka 

dále pracovala v experimentu. Doplněna je rozsáhlou Tab. č. 1 uvádějící v ČR registrovaná léčiva s 

obsahem paracetamolu. U této tabulky bych doporučoval deklarovat pokračování na dalších stranách vždy 

v záhlaví na každé další straně. Metoda DSC je jinak přiměřeně uvedena jednostránkovou, kontextově 

laděnou informací. Za upřesnění snad stojí na straně 20 jen věta o DSC, HPLC a chromoforech (5. a 6. 

řádek odspodu). Formální výhradu bych rovněž mohl uplatnitl vůči použití zkratky l.l. pro léčivou látku v 

textu (tedy písmeny malé abecedy), což se mně jeví jako nezvyklé a rozptylující. Tabulku ve výsledkové 

části na str. 59 by bylo lépe rozdělit na dvě (podle gramáží). V experimentu jsem nenašel informaci o kritériu 

dělení vzorků podle koncentrace (vysoká, nízká). 

Závěry práce jsou formulovány věcně. Střízlivě tak vymezují použitelnost metody DSC ke stanovení obsahu 

nejen paracetamolu, se kterým byla provedena experimentální část, ale je možné je rozšířit také na další 

léčivé látky.  

Oceňuji navíc velmi pečlivé zpracování a prezentaci všech termogramů a jejich komentování. 

 

K práci mám tyto připomínky a otázky:  

1. Anglický překlad názvu práce není správný, doporučuji opravit 

2. Na variabilitu výsledků stanovení paracetamolu má vliv způsob odběru vzorků z čípků.  

Můžete problematiku vzorkování více upřesnit? 

3. Na homogenitu distribuce suspendovaného léčiva má nepochybně také režim chlazení čípku po 

vylití do formy. Jaké obaly byly v tomto kontextu u zkoumaných čípků použity? 

 

Práce jako celek splňuje obvyklé požadavky, přináší zajímavá zjištění a také po technické stránce, včetně 

pečlivě sepsaného seznamu použité literatury, je realizována na potřebné úrovni. 

Předloženou proto práci doporučuji k obhajobě. 
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