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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: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení: V úvodu a cíli práce formulovala autorka úkoly, kterými 
byla pověřena svou školitelkou. Na kyselých a bazických látkách (salicylová kyselina, její 
metabolity a deriváty; kvetiapin, jeho metabolity a deriváty) byly testovány retenční vlastnosti 
nového typu chromatografické kolony (Kinetex EVO C18). Tato kolona je charakteristická 
širokým rozsahem pH (= 1 - 12), ve kterém může pracovat bez ztráty separačních 
schopností, symetrie a šíře koncentrační zóny.  
V teoretické části autorka popisuje Lékopisné vlastnosti, stabilitu, indikace, PK a PD, 
biotransformaci a exkreci a další farmakologická data pro kvetiapin. Podobné informace byly 
zpracovány pro deriváty a metabolity salicylové kyseliny.  
Následují odstavce věnované HPLC, testované koloně, způsobům detekce, parametrům 
vyhodnocovaným v HPLC.  
Na 20 stránkách experimentální části jsou presentovány a diskutovány dosažené výsledky. 
Diplomová práce je zakončena seznamem použitých zkratek a literárních zdrojů. 
Předložená diplomová práce je součástí širšího výzkumu ve studiích chování farmaceuticky 
významných látek na nových typech chromatografických kolon. Výsledky obsažené v této 
diplomové práci budou doplňovány dalšími daty z experimentů budoucích kvalifikačních 
prací. 
 
Dotazy a připomínky: Připomínky a dotazy : 
str.14, řádek 6,8……….způsob vzniku 7-HO kvetiapinu, názvosloví : norkvetiapin 
str.16, řádek 12……….salix alba 
str.18, řádek 7…………kyselina gentisová ? 
str.24, řádek 12……….“analýza účinných látek v přírodním materiálu pacienta“ 
str.24, řádek 16……….“ADME studie“ 
str.24, řádek 24……….“exfluent“ ? 



str.25, řádek 29……….“oxid hlinitý nemá silanolové skupiny“,….vysvětlete pojem slabé 
kovalentní vazby 
str.26, řádek 13……….“GPC“ 
str. 27, řádek 5 ….Kapalinový chromatograf se skládá z následujích položek: 
                             Zásobník mobilní fáze….. 
Str. 28, řádek 17……..deprivatizace ???? 
str.28, řádek 22……….“ELSD“ 
str. 39, řádek 7………..Injikovaný průtok ???  
str. 42, řádek 13……..Anorganická fáze: octanový pufr ????? 
str. 46, 48……není černá linka  
str. 62, liter. 10 „UCHOPÁR………………??? 
 
Str. 29…Vysvětlete detailněji ESM a ISM 
Celkové hodnocení:  velmi dobře, k obhajobě: doporučuji 
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