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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: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Práce byla vypracována v rámci programu Erasmus na 
pracovišti v Lotyšsku, je psaná anglicky a má klasické uspořádání. Úvod, teoretická část i 
experimentální část jsou rozsahem i obsahem adekvátní. Cíl práce je splněn. Práce je 
zpracována pečlivě, o čemž svědčí i minimum překlepů. Větné fromulace jsou srozumitelné, 
výstižné a přesné. Některé obrázky jsou barevné, což přispívá k lepšímu pochopení. Kvalita 
tisku obrázků přejatých z literatury je vesměs nízká - jsou málo ostré. Číslování grafů, 
obrázků a tabulek je v první polovině práce v pořádku. V části Výsledky a diskuze zřejmě 
autorka některé obrázky z konečné verze vypustila a již neupravila číslování. Některé 
obrázky  např. 14, 19, 35 a 36 bych zařadil jako grafy. Závěr přehledně shrnuje dosažené 
výsledky. Předloženou DP hodnotím jako velmi přínosnou, protože podává ucelený a validní 
obraz o výsledku stresových zkoušek u sledované látky a tato zjištění lze určitě použít pro 
praktické účely. 
 
Dotazy a připomínky:  
Abstrakt str. 5 a 6 – uvádíte, že metoda je pro hodnocení oxidačních stresových testů, kde 
došlo k interferenci píků „nedostatečně přesná“,v anglické verzi abstraktu „insufficiently 
accurate“. Existuje lepší termín pro pojmenování tohoto jevu? 
Str. 11 – „hemolytic cleavage of X-C hetero bond” – o jaký jev se jedná? Na stejné straně je i 
překlep ve slově “photoxidative”. 
Str. 14 – doporučený rozsah degradace u stresových zkoušek dáváte do příčinné souvislosti 
s „label claim“ 90 – 110 %. Opravdu oněch 90 % vyjadřuje rozklad léčiva z 10 %? Je to podle 
vás typická příčina, která determinuje stabilitu léčiva? 
Str. 18 – u popisu HPLC uvádíte, že počítač slouží jen ke sběru dat. 



Str. 37 – Kapitola Sample preparation: nadpis „Photolytic“ slovním druhem vybočuje z 
ostatních nadpisů stejné úrovně. 
Dotazy k chromatogramům v kapitole Discussion and Results: 
Str. 43 – zamyslela jste se nad negativním píkem a jeho případnou interferencí s píkem 
Ipurity 1 u chromatogramu D? 
Str. 46 – řešila jste nějak pík s RT asi 24 min u chromatogramu A? 
Str. 55 – na chromatogramu D se nachází píky Impurity 2 a 3 (zátěž 24 hodin), ale v textu to 
nijak nekomentujete.Naproti tomu Impurity 4 (zátěž 21 dní) je v textu na straně 53 
komentována. Podobně nekomentovaná je Impurity 5 v chromatogramu D na straně 63. 
Podle jakého výběru nečistoty komentujete? 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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