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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: Práce je sepsána velmi pečlivě a zpracována po odborné 
stránce na vysoké úrovni. Téma je velice aktuální, zajímavé a má přínos do praktické 
chromatografie. Teoretická část je popsána detailně. V kapitole „Stacionární fáze používané 
v SFC“ bych zmínila nové fáze Trefoil a Torus. Oceňuji velký objem provedené 
experimentální práce a přehlednost výsledků. Přesto mám několik připomínek.  
- používání termínu „superkritický stav“ a „nadkritický stav“ v diplomové práci by měl být 
sjednocen. 
- s. 17 podle definice pufru, octan amonný a mravenčan amonný nejsou pufry, jsou aditiva. 
- pro lepší přehlednost, grafy, znázorňující vývoj změn retenčních časů, by mohly být 
doplněné vodorovnou čarou, odpovídající hladině přijatelné změny retenčních časů (99% a 
101%). 
- s. 21 předposlední řádek – překlep pak - pak 
- s. 35 druhy řádek – překlep - by místo byl 
 
 
 
Dotazy a připomínky: - s. 35 – V práci není uveden důvod proč se liší způsob přípravy 
roztoku standardu dvou látek – metoprololu a pindololu? 
- Chyba měření retenčních časů, ani opakovatelnost nástřiků v práci není uvedena, přitom v 
textu se několikrát naznačuje, že problém s přesností prováděného měření se vyskytoval 
během několika měsíců. 



- s. 35 - chybí reference na metody, které jste používala. Byly metody a separační podmínky 
Vámi vyvinuté? 
- s. 36 - Vývoj změny retenčních časů v případě analýzy směsi B je patrnější, než v případě 
směsi A. Nemohlo by to souviset s použitím aditiva v mobilní fázi a větším počtem nástřiků, 
na rozdíl od směsi A? Z jakého důvodu směs neutrálních látek A byla nastříknutá 15 krát a 
směs acidobazických látek B 20 krát? 
- Na s. 41 uvádíte, že kolona, uložená v isopropanolu vykazuje dříve změnu, než v případě 
CO2. Ale při porovnávaní tab. 7 a 8 je patrné, že v případě uchování v CO2 změna přichází 
ve druhém měsíci, což je o měsíc dříve, než v případě uchování kolony v isopropanolu. 
- Uvádíte, že kolony vždy byly uchovávány v rozpouštědlech po separaci. Jaké opatření jste 
prováděla po měření s použitím mobilní fáze s aditivem před uskladněním kolony? 
- Podle Vašeho názoru, dalo by se využít metodu end-capovani pro řešení vyskytujícího se 
problému změny retenčních časů přidáním nějakých aditiv do mobilní fáze? Mohla byste 
nějaké navrhnout? 
 
I přes uvedené připomínky splňuje DP všechny požadavky kladené na tento typ práce. Proto 
ji bez jakýchkoliv pochybností mohu doporučit k obhajobě. 
 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 

 
 
V Hradci králové dne 28.5. 2015 …………………………………… 

podpis oponentky / oponenta  
 


