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I. Posudek oponenta rigorózní práce 

Cílem práce mgr. Vadima Vyskočila bylo najít vhodný způsob izolace nabumetonu (NAB) a 6-methoxy-2-

naftyloctové kyseliny (6MNA) z plné králičí krve, obě látky stanovit a metodu validovat (testovány parametry 

linearita, přesnost, správnost, robustnost, selektivita, detekční a  kvantitativní limit). Práce je detailně členěna 

na sedm kapitol a řadu podkapitol - Úvod, Teoretickou část, kde autor uvádí údaje o nesteroidních 

antiflogistikách, včetně nabumetonu a 6-methoxy-2-naftyloctové kyseliny, zabývá se chromatografií, úpravami 

biologického materiálu, validacemi a HPLC metodami hodnocení NAB a 6MNA v odborné literatuře; Cíl 

práce, Experimentální část, Výsledky a diskuzi, Závěr a Použitou literaturu, kde je 33 citací. Práce mgr. 

Vyskočila je sepsána na 78 stranách a doložena třemi grafy, dvacetipěti tabulkami a osmnácti obrázky - 

HPLC záznamy. Po obsahové i formální stránce je práce na dobré úrovni, větší pozornost mohla být 

věnována konečné úpravě textu, překlepů je poněkud více. 

K práci mám tyto připomínky a dotazy: 

1) Překlepy: str. 3 bilologického materiálu, str. 11 obsaham, str. 16  chromaograf, str. 18 hydroxilové skupiny, 

str. 29 sobtilisin, str. 32 dimethylsulphoxid, str. 52 na kolnu, atd. 

2) Str. 41-46 - 9 citací literatury je v 9 tabulkách na 6 stranách. Údajů je sice hodně, ale nešlo by to udělat 

úsporněji? 

3) Legendy obrázků (HPLC záznamů) - ve všech jsou opakovaně uváděny stále stejné chromatografické 

podmínky (neměnné složení mobilní fáze, průtoková rychlost, detekce) 

4) Str. 52 a 60 - mezi chromatogr. podmínkami uváděn i tlak 14,6 MPa - byl konstantní po celou dobu 

experimentální práce? 

5) Str. 68, posl. ř. - ve spojení vztah pro výpočet počtu teoretických pater vypadlo slovo pater 

6) Str. 76 -  cit. 4) chybně pharmacopoea, chybí rok vydání; nakladatel,  cit. 10) chybí místo vydání; cit. 11) 

Vulteren j. (správně Vulterin J.) 

7) V přehledu HPLC detektorů uvedeny infračervené detektory. Jaký je jejich význam a použití? 

 

Jako celek je rigorózní práce mgr. Vadima Vyskočila na dobré úrovni a svědčí o tom, že autor zadanou 

problematiku zvládnul, a proto ji doporučuji přijmout k obhajobě.   
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