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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: dobrý 

e) Prezentace výsledků: dobrá 

f) Diskuse, závěry:  dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Předložená diplomová práce se zabývá vývojem HPLC-UV metody pro současnou analýzu 
paracetamolu, kyseliny askorbové a fenylefrinu v léčivém přípravku.  
 
Teoretická část práce je v porovnání s experimentální částí poměrně obsáhlá. Autorka se 
v ní nejprve zabývá základními principy chromatografické separace, HPLC instrumentací a 
kvalitativním i kvantitativním hodnocením výsledků. Poté následuje kapitola zaměřená na 
charakterizaci analyzovaných látek, včetně přehledu publikovaných HPLC metod pro jejich 
analýzu. Vzhledem k tomu, že byl hlavním cílem práce vývoj analytické metody a všechny 
analyzované látky jsou v literatuře dobře popsány, nebylo, dle mého názoru, nutné detailně 
rozebírat farmakologické, farmakokinetické a klinické vlastnosti jednotlivých látek. Naopak 
v úvodu chybí zdůvodnění pro jaký účel byla metoda vyvíjena. 
 
Experimentální část popisuje využívanou instrumentaci, postupy a metody. Výsledky jsou 
popsány v kapitole "Výsledky a diskuze" a jsou stručně shrnuty v "Závěru". 
 
Práce by si po formální i grafické stránce zasluhovala větší pozornost, zejména pak druhá 
polovina textu a abstrakty. Abstrakty bych doporučovala opravit formou errata. V textu jsou 
poměrně časté věty bez slovesa i grafické nejednotnosti, chybí odkazy na obrázky a tabulku. 
Tabulka je opatřena popiskem obrázek. Autorka v textu užívá poměrně značné množství 
zkratek (především v experimentální části), což zhoršuje jeho přehlednost (např. část 4.2.3). 
Některé části metodiky připomínají svou formou spíše pracovní zápisky (např. 4.2.5). Zkratky 



pro mobilní a stacionární fázi by měly mít český základ (SF a MF místo SP a MP). 
Chromatografické záznamy by měly být uvedeny v jednotném formátu.  
 
Dotazy a připomínky:  
Str. 10: RP-HPLC je zařazena mezi adsorpční chromatografii. Je adsorbce hlavní 
mechanismus retence látek na reverzních fázích? 
 
Str. 17: Na schématu HPLC je naznačeno, že je vzorek nastřikován mezi předkolonu a 
kolonu, je to správně? 
 
Str.22: Detektory: Uvádíte: " Snímán je rozdíl odezvy detektoru při průtoku samotné mobilní 
fáze a při průtoku fáze s analytem." Platí to u všech běžných typů HPLC detektorů? 
 
Str. 24: Co znamená termín UPLC? 
 
Str. 45: Podle čeho byla zvolena posloupnost článků uvedených v přehledu? 
 
Str. 46: Co znamená "simultální stanovení" a "vývin metody"? 
 
Str. 54: Co jsou "vnější podmínky separace"? 
 
Str. 54 a dále: pH mobilní fáze uvádíte na 2. des. místa, je to nutné? 
 
Str. 55 : MP12: Uvádíte, že byla testována teplota na koloně 25 a 23 °C. Měl tak malý rozdíl 
v teplotě nějaký výzman pro separaci? 
 
Str. 62: Uvádíte, že se při zvýšení průtokové rychlosti pík jednoho z analytů eluoval v mrtvém 
čase kolony. Nepozorovali jste, že se při snížení průtoku mobilní fáze sice zvýšil retenční čas 
problematického analytu, ale že došlo zároveň k analogickému posunu mrtvého retenčního 
času? 
 
Str. 63: Nebylo by možné vyřešit problém s rozdílným absorbčním maximem analytů detekcí 
při 2 vlnových délkách? Umožňoval to instrument, který jste používala?  
    
 Str. 64 a 65 (Obr. 10 a 11): Pro sestrojení kalibrační křivky jste zvolila mobilní fázi s 20% 
obsahem organické složky. Při porovnání separace na obou obrázcích se však zdá, že 
k separaci na základní linii došlo již při použití 40% methanolu, případně, že by mohlo být 
dostačující snížit % methanolu pouze nepatrně. 
 
 
 
Celkové hodnocení:  dobře, k obhajobě: doporučuji 
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