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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Práce je sepsána relativně stručněji, ale výstižně a 
racionálně. Je zcela zřejmý odpovědný a aktivní přístup studentky k řešené problematice i ke 
konečnému písemnému zpracování DP. Formální připomínky (nepřesné formulace, ojedinělé 
překlepy) nesnižují kvalitní odbornou úroveň předložené práce. 
 
Dotazy a připomínky:  
1. V Teoretické části chybějí citace u Obr. 1-4, 7. Obr.  2, 3, 4 - nepřesný nebo neúplný 
popis. 2. Tab 1, str. 21-odkaz na DP. 3. Na str 36 je nedostatečně  popsán způsob stanovení 
LOD. 4. Kap. 3.4.2.6 - chybí detailnější popis přípravy farmaceutického přípravku pro 
stanovení obsahu účinné látky, např. není uveden pipetovaný objem, zředění. Ve vzorcích 
na str. 38 chybějí jednotky, ve kterých je uvedena koncentrace roztoků. 5. Tab. 8-11- není 
zřejmé, na jaké sousední píky se hodnota rozlišení vztahuje. 6. V části Výsledky a diskuze 
chybějí v textu odkazy na výsledkové tabulky, resp. obrázky. 
 
- Znáte jiný způsob uspořádání CZE než je znázorněn na Obr. 3? Jestliže ano, kdy se 
používá? 
- Str. 32 –formulace 3.3.1 svádí k domněnce, že byl testován např. octanový pufr v rozmezí 
pH 3- 10,5! Co je obecně určujícím kritériem pro hodnotu pH tlumivé soustavy? 
- Čím si vysvětlujete různé trvání analýzy při testování druhu elektrolytu. Např. trvání analýzy 
při použití citrátového, resp. acetátového pufru při přibližně stejném pH a proč v borátovém 
pufru bylo dosaženo nejkratšího času analýzy? 



- Doplňte stručné porovnání parametrů Vaší metody a dosažených výsledků s publikovanými 
metodami a výsledky – L - [22, 23, 24] 
- Pozorovali jste při použití CCD některé nevýhody detekce, např. příležitostné artefakty (viz 
tab str. 23)? 
 
    
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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