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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Předložená diplomová práce si klade za cíl porovnat chromatografické chování cyklosporinu 
A na vybraných stacionárních fázích (dvě polymerní a silikagelové fáze a jedna zirkoniová 
fáze) s hlavním důrazem na jejich možné využití k přečištění léčiva v preparativním 
uspořádání. Autorka v teoretické části stručně popisuje HPLC instrumentaci, zabývá se 
základními charakteristikami a parametry chromatografického procesu. Následují kapitoly o 
stacionárních fázích, cyclosporinu A a preparativní chromatografii. V experimentální části se 
autorka nejprve zaměřila na hodnocení rozpustosti léčiva v různých mobilních fázích, poté 
testovala vliv složení mobilní fáze na retenční faktor a rozlišení mezi píky cyclosporinu A, B a 
C. Nakonec pak stanovila hodnoty hmotnostního a objemového přetížení a u polymerních 
kolon testovala účinnost po opakovaném užití. 
 
Práce je sepsána poměrně  jasně a pečlivě a ukazuje na dobrou orientaci autorky v řešené 
problematice. Bylo by však vhodnější užívat pasivum (např. "na kolonu bylo naneseno" 
namísto "na kolonu se naneslo"). Lepší logické návaznosti textu by prospěla záměna pořadí 
kapitol 2.3 (Cyclosporin A) a 2.4 (Preparativní chromatografie).  
 
Dotazy a připomínky:  
Str. 10: Uvádíte: "… směs látek je přiváděla pomocí vysokotlakého čerpadla do kolony…." Je 
tomu opravdu tak? 
 Str. 15: Uvádíte, že v posledních letech dochází ke zmenšování velikostí částic sorbentu. 
Jak velké částice jsou dneska běžně používány? 



Str. 16: Uvádíte, že monolitické stacionární fáze nejsou v průmyslu používány. Myslíte tím 
využití pro analytické nebo preparativní účely?Jaký je podle vás důvod?  
 
Str. 19: Uvádíte, že k nevýhodám polymerních fází patří omezená použitelnost při 
pracovních tlacích pod 20 MPa. Je tomu tak? 
 
Str. 26 a 31: Nahraďte "injektovat na kolonu" a  "přímá fáze" vhodnějšími výrazy. 
 
Str. 39: Lišila se rozpustnost CsA v jednotlivých mobilních fázích při zachování stejného 
poměru vody a organiky? 
 
Str. 46: Obrázek 19 je obtížně čitelný. 
 
Testovali jste účinnost kolony po opakovaném použití také u silikagelové C18 fáze, která 
poskytovala nejvyšší kapacitu než obě kolony polymerní?  
 
Může být využití polymerní kolony pro přečištění cyklosporinu A v průmyslu ekonomičtější 
v porovnání se silikagelovou C18 fází? 
  
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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