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Posudek oponenta rigorózní práce 

Mgr. Kateřina Burdová předložila rigorózní práci týkající se hledání vhodných chromatografických 

podmínek pro analýzu tekutého přípravku s obsahem natrium-pikosulfátu a konzervační přísady natrium-

benzoátu. Optimalizovaná metoda byla následně validována. Práce je členěna obvyklým způsobem, má 

přiměřený rozsah 69 stran včetně souhrnů v českém a anglickém jazyce. Je doplněna 26 tabulkami, 13 

obrázky a 3 grafy . V práci je citováno 27 literárních pramenů. Práce je zpracována pečlivě a s minimálním 

počtem překlepů. 

K práci mám tyto dotazy a připomínky: 

str. 9 - Kap. Úvod 3odst patří dle mého názoru do kapitoly cíl na následující straně, která není uvedena v 

obsahu 

str. 14 – 1 odst., 3 věta překlep založeny místo založen 

str. 19 – posl. odst., 1 věta překlep měřičích místo měničích 

str. 21 – Kap. 4.3. věta Součet se položí roven 100%......., co je tím myšleno 

str. 22 – Kap. Správnost, Přesnost.. Obvykle se tento vzorek analyzuje 6 krát…. spíše se uplatňuje druhý 

způsob – jaký 

str. 26 – Prosím o vysvětlení popisu tabulky č. 2 

str. 29 – Kap. 9 by dle mého názoru mohla být součástí kap. 7, když se jedná pouze o rozkladné produkty 

Natrium-pikosulfátu. 

str. 31 – Kap. 11 nesprávné označení řídící jednotky HPLC sestavy 

str. 32 – Používaný přípravek Guttalax není uveden v kap. Chemikálie s uvedením obsahu účinné látky a 

šarže 

str. 34 – Kap. 17.1. jaká z m.f. z předcházející strany je používána 

str. 36 – Identifikace nečistot, uváděné hodnoty u zkratky RT (retenční čas) nejspíše odpovídají jinému 

parametru, který je uveden na str. 63 správně jako RRT, ale není zase uveden v seznamu zkratek 

str. 37. – Pro výpočty je používána hodnota obsahu standardu, která není nikde uvedena. 

str. 40. – Kap. 21.2.1. 2 odst., 1 věta – prosím její vysvětlení 

str. 59 – Odst. 1, posl. věta je popsána nízká citlivost propan-2-olu v m.f., ale na str. 34 je uvedeno, že 

zvýšením jeho objemu se zvyšuje i tR všech látek. Můžete to prosím objasnit. 

Na závěr mám dotaz, na str. 22 i předcházejících stranách zmiňujete u stacionárních fází nutnost 

odstranění povrchových silanolových skupin, mohla byste vysvětlit proč? 

 

Uvedené formální nedostatky nesnižují hodnotu předložené práce, kterou hodnotím kladně. Byla 

vypracována a validována metoda, která je využitelná pro hodnocení natrium-pikosulfátu, jeho příbuzných 

látek a konzervační přísady v tekutém přípravku při hodnocení jeho kvality a stability. Práce Mgr. Kateřiny 

Burdové působí uceleně a splňuje všechny požadavky kladené na rigorózní práce. Doporučuji práci k 

obhajobě. 

 

 

V Hradci Králové, dne 12. 11. 2014 Podpis oponenta rigorzní práce 

 


