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I. Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Vanda Rýdlová se přihlásila na místo volontéra. Nicméně díky studijním povinostem a osobním situaci nebyla  

její práce v laboratoři možná, a tak využila možnost vypracovat svou diplomovou práci (DP) jako rešeršní, což 

odpovídalo lépe jejím časovým možnostem. Práce jí byla zadána v lednu 2013. 

Nicméně díky studijním problémům se nemohla svojí DP věnovat systematicky. Nutno podotknout, že první 

celistvá verze práce neodpovídala zadaní - tedy zhodnotit uplatnění stacionárních fází na bázi oxidů kovů 

v HPLC, kdy se diplomantka měla zameřit na literaturu od roku 2005; zpracováný text se zabýval spíše 

literaturou do roku 2005. Po několika revizích a připomínkách již výsledný text odpovídá zadání diplomové 

práce. Studentka našla téměř všechny recentní literární prameny a vypracovala přehled použití stacionárních 

fází na bázi oxidů kovů v HPLC. Text je relativně konzistentní, ale místy se autorka nechala textem publikací 

pohltit tak, že neodlišila věci podstatné od marginálních. V práci částečně chybí interpretace výsledků 

načerpaných z literárních pramenů a autorka se místy omezuje jen na reprodukci textu. Tento fenomén je ale 

pochopitelný vzhledem k faktu, že se jedná o autorčinou první prací tohoto druhu. Nicméně rešeršní práce, 

vyhodnocování dat z různých pramenů bude součást její práce po zbytek odborné kariéry. Jako farmaceut 

bude muset vyhledat, kriticky zvážit a především interpretovat odborná fakta laické veřejnosti. Pevně věřím, 

že zkušenosti, které nabyla během zpracovávání svojí diplomové práce, jí budou ku prospěchu a  bude je 

umět zhodnotit ve svém profesním životě. 

I přes uvedené výtky a prostor pro zlepšení, si myslím, že Vanda Rýdlová vypracovala svou diplomovou práci 

na dobré úrovni a především citovaná literatura může být dále využita pro další účely - zejména studijní. 

Závěrem chci konstatovat, že navzdory problémům (studijní a osobní) vypracovala Vanda Rýdlová 

diplomovou práci, kterou vzhedem k výše řečenému hodnotím jako dobrou a i v porovnání s ostatními 

studenty ji můžu doporučit přijmout k obhajobě. 
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