
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv 
Studijní program: Farmacie 

Posudek vedoucího / školitele  diplomové práce 
 

Autor/ka práce: Kateřina Dittrichová  

Vedoucí / školitel práce:RNDr. Milan Mokrý, CSc.   

Konzultant: Ing. Lubomír Galla, CSc. 

 

 
    Rok zadání: 2011 

Rok obhajoby: 2013

Název práce:  
Evaluation of selected pharmaceuticals by HPLC with spectrophotometric 

detection          
 

 

Téma práce si autor/ka zvolil/a sám/a. 

Práce s literaturou autora/ky byla  výborná. 

Jazyková vybavenost autora/ky byla  výborná. 

Invence autora/ky byla  výborná. 

Iniciativa autora/ky byla  výborná. 

Autor/ka pracovala samostatně, velmi zodpovědně.  

Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a samostatně.  

Metodická zdatnost a zručnost autora/ky  byla výborná. 

Interpretace výsledků byla samostatná, s malými korekcemi.  

Hodnocení výsledků v kontextu jiných prací bylo zodpovědné. 

Práce v kolektivu, kooperativnost autora/ky byla  výborná. 

Zpracování textu práce bylo samostatné, s malými korekcemi a bylo velmi pečlivé.  

Grafická a jazyková úprava byla výborná. 

Působení autora/ky na katedře bylo přínosné. 
 
 
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
K. Dittrichová pracovala na diplomové práci ve firmě Dr. Müller-pharma pod vedením 
konzultanta ing. Lubomíra Gally, CSc., jehož hodnocení diplomantky a její práce přikládám: 
 
Diplomantka, Kateřina Dittrichová, přistupovala k řešení své diplomové práce zodpovědně. 
Práci, jejíž obsah byl velmi časově náročný, věnovala potřebný čas a péči. Na zadaném úkolu 
pracovala samostatně a pečlivě. Z konečného vypracování diplomové práce je tak patrné, že se 
jí diplomantka věnovala nadstandardním způsobem. 
Ke zpracování využila studentka popsanou literaturu a své znalosti nabyté při studiu i 
samostudiu. Práce ukazuje praktické dovednosti diplomantky při práci v analytické laboratoři. 
Diplomová práce splňuje zadaný úkol. Cíl práce byl naplněn a navrhuji proto hodnocení 
výborně.  
 
Ing. Lubomír Galla 
konzultant diplomové práce 
 



Vlastní diplomovou práci sepisovala diplomantka v angličtině, celkem samostatně, s občasnými 
konzultacemi. Výsledky prezentovala v dubnu 2013 na fakultním kole SVK. 
Zadání diplomové práce s úspěchem splnila, a proto doporučuji přijmout její práci k obhajobě. 
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