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Předkládaná diplomová práce Bc. Pavly Vašíčkové se zabývá stanovením obsahu 

aktivních farmaceutických látek z řad opiátů a alkaloidů a jejich degradačních produktů 

v historických léčivých přípravcích z let 1930-1997. V teoretické části práce jsou přehledně 

shrnuty základní informace týkající se stability léčivých látek a lékových forem, dále je zde 

uvedena charakteristika studovaných látek a způsoby jejich stanovení. V experimentální části 

řešitelka optimalizuje chromatografické podmínky vhodné ke stanovení studovaných látek  

pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí. 

Dále byly na základě hmotnostní spektrometrie navrženy fragmentační produkty těchto látek. 

Na předložené práci oceňuji jasný postup v experimentální části, který směřuje 

k vytyčenému cíli. Text práce je logicky uspořádán a výsledky jsou prezentovány přehledně a 

srozumitelně. Diskuze a vyvozené závěry jsou vždy podloženy příslušnými experimentálními 

daty. Text obsahuje některé drobné formální nedostatky, například a) tisk některých obrázků 

není příliš kvalitní (obr. 4.1), b) popisek obrázku 4.19 a 4.20 říká, že se jedná o stanovení 

obsahu účinné látky v injekčním roztoku, lékovou formou v tomto případě však byla tableta, 

c) v textu je uveden odkaz na špatný obrázek (str. 63 druhý řádek odkaz na obr. 4.27 místo 

obr. 4.28). 

To ale nijak nesnižuje celkově velmi vysokou kvalitu práce, kterou vřele doporučuji 

k dalšímu řízení. 

 

 

K práci mám několik dotazů: 

1. Na straně 35 jste při optimalizaci chromatografických podmínek analýzy tablet 

„Codeinphosphoric Dr. Heisler“ testovala kolonu Watrex RP C18 s mobilní fází o různém 

poměru methanol-voda. Jak se měnila retence kodeinu v závislosti na změně poměru 

methanol-voda? Následně jste vyměnila methanol v mobilní fázi za acetonitril. Co bylo 

důvodem? 



2.  Na straně 46 na obr. 4.11 je uvedeno UV spektrum ethylmorfinu. Dané UV spektrum je 

celkem špatně prokresleno. Jaká byla koncentrace ethylmorfinu v LC vialce při získání 

daného spektra? 

3. Na straně 47 je uvedeno, že při optimalizaci separace theobrominu a papaverinu byla 

testována kolona Synergi RP od firmy Phenomenex. Píšete, že na dané koloně nebyl 

theobromin detekován. Můžete toto tvrzení vysvětlit? 

4. V tabulce 4.2 (strana 62) je uveden gradient pro analýzu injekčního roztoku Morphin-

Atropin. V této tabulce je uvedena průtoková rychlost mobilní fáze, která se měnila v čase, a 

to z počátečních 0,8 ml/min na 0,6 ml/min během dvou minut a poté přechod z 0,6 ml/min na 

0,8 ml/min z 15-té do 20-té minuty. Co bylo důvodem změny průtokové rychlosti mobilní 

fáze během analýzy a jednalo se o skokovou nebo gradientovou změnu? 

5.  Kolik tablet bylo použito k určení obsahu účinné látky v dané lékové formě? 

6. U všech Vámi studovaných látek byla provedena měření fragmentace protonizovaných 

molekul za vzniku produktových iontů pomocí hmotnostní spektrometrie. Jsou uvedené 

fragmentační cesty v literatuře popsány, nebo jste je navrhovala sama?  
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