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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Diplomová práce je sepsána stručně, v teoretické části se věnuje furosemidu a jeho využití 
v pediatrických přípravcích ve FN Motol, instrumentaci HPLC systémů, popisu validačních 
parametrů užívaných pro hodnocení chromatografické separace a rešerši stanovení 
furosemidu s využitím několika analytických technik. Experimentální část byla zaměřena na 
přenos separační metody nalezené v literatuře na kratší kolonu se stejným sorbentem (C18) 
vyrobeným technologií HS (high surface). Optimalizace proběhla v rámci testování složení 
mobilní fáze a teploty, při které separace probíhala, pouze na této vybrané koloně. 
Náročnější však byla část validace, protože v rámci toho kroku bylo testováno 8 různých 
přípravků s obsahem furosemidu, antimikrobní přísady a látek upravujících chuť. Vyvinutá 
metoda byla validována pro stanovení furosemidu a jednoho vybraného rozkladného 
produktu v rámci stabilitní studie, která již není do diplomové práce zahrnuta. 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky: 
str. 16 - v tabulce 2 prosím opravte v Erratech řády a jednotky pro citlivost jednotlivých 
detektorů, jsou tu spojeny dvě různé informace - lineární rozsah a citlivost. 
str. 30 - na obrázku 5 máte uveden chromatogram pouze vybraného vnitřního standardu, 
lepší je uvést všechny separované látky, aby bylo jasné dostatečné rozlišení všech složek 
analyzované směsi. 
str. 38 - u 8. vzorku připraveného se sacharinem uvádíte vyšší hodnoty RSD - jak vypadal 
chromatogram? 



str. 46 - obrázek 14 je stejný jako dříve uvedený obrázek 6. 
str. 49 - v tabulce 28 je překlep, na 4. řádku má být poměr 65:35. 
str. 52 - LOQ vychází vyšší než spodní limit lineárního rozmezí - nemělo by být toto rozmezí 
upraveno? 
Citace - některé zdroje (2 a 9, 7 a 8, 4 a 12) jsou citovány dvakrát, což nebývá obvyklé. u 
citací 13 a 15 došlo pravděpodobně ke spojení roku vydání a čísla časopisu, opravte prosím 
v Erratech. 
Dotazy: 
1. str. 21 - jak zatěžují mobilní fáze chromatografický systém a kolony "staršího" typu? 
2. str. 35 - neuvažovala jste při vývoji metody o využití gradientové eluce, která by přinesla 
vyšší rozlišení FA a FUR a současně zkrácení analýzy? Jak by mohlo vypadat složení 
mobilní fáze? 
3. str. 53 (Závěr) - píšete, že proběhla stabilitní studie pediatrických přípravků - stačilo v ní 
stanovení jednoho vybraného rozkladného produktu nebo se na chromatogramech vyskytly i 
další? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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