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Případné poznámky k hodnocení: Diplomová práce Bc. Lucie Roubíčkové se zabývá 
vývojem metody pro profilování definovaných nečistot atomoxetinu pomocí 
ultravysokoúčinné superkritické fluidní chromatografie (UHPSFC) s detektorem diodového 
pole (PDA). Teoretická část je zpracována podrobně a na výborné úrovni. Autorka v této 
části práce popisuje základní aspekty superkritické fluidní chromatografie (SFC), stručně a 
výstižně shrnuje základní informace o atomoxetinu a jeho nečistotách. Poslední část 
teoretické části shrnuje již publikované metody pro stanovení atomoxetinu včetně jeho 
metabolitů či nečistot.  
Experimentální část a Výsledky a diskuze jsou sepsány opět velmi pečlivě. Velmi se mi líbil 
popis vývoje metody, který je výborně komentován a doplněn příslušnými chromatogramy a 
dalšími daty, jako hodnoty rozlišení apod. Autorka této práce během svého působení na 
katedře vyvinula metodu pro stanovení atomoxetinu a jeho šesti nečistot. Vývoj metody se 
během experimentální práce ukázal jako obtížný úkol, proto je slabinou vyvinuté metody 
nemožnost stanovit nečistotu 1 (kyselina mandlová) na hladině 0,05%, jak požaduje guide-
line ICH Q3A. Tento fakt ale nijak nesnižuje samotnou kvalitu práce, během které autorka 
prokázala schopnost samostatné vědecké a tvůrčí činnosti. 
Z formálního hlediska práce splňuje všechna kritéria. Při čtení jsem občas narazil na 
chybějící či nadbytečná slova, či občasné nepřesnosti v textu. Zpracování obrázků a grafů je 
obecně na velmi dobré úrovni. Přesto by zde byl ještě prostor pro zlepšení: Značky na osách 



nejsou dobře viditelné (Obr. 10 - 27) a nebo zcela chybí (Obr. 30, Obr. 31). Obrázky 
s přeloženými záznamy by mohly být přehledněji zpracované (Obr. 22 - Obr. 27). Obr. č.10 je 
v práci dvakrát a to na straně 41 a 42. V legendě k obrázkům 21 a 22 a v závěru chybí ve 
složení mobilní fáze oxid uhličitý.  
Celkově lze práci hodnotit jako nadprůměrnou a to jak formou zpracování, tak i množstvím 
provedených experimentů. Práci tedy hodnotím nejen stupněm výborně, ale také ji 
doporučuji uznat jako práci rigorózní. 
 
 
Dotazy a připomínky:       
1. str. 24, Tab 2. Z jakého zdroje čerpáte údaje? 
2. str 25.: místo "kyselina mandelová" má být "kyselina mandlová". Nečistota na obr 4E je 
nazvána jako benzylatomoxetin. Je tento název správný?. 
3. str. 34, 35 - postup přípravy mobilních fází I a J neumožní přípravu mobilní fáze o daném 
složení. Postup přípravy mobilních fází by měl být sepsán jasněji. 
4. Kapitola 5.8.4. - Tuto kapitolu nazýváte "robustnost metody". Co je to robustnost metody a 
jak se metodologicky testuje? Data z těchto tabulek (Tab. 15 - 18) hezky dokumentují vývoj a 
optimalizaci metody, ale nedokumentují robustnost metody. Proto by tyto údaje měly být 
uvedeny spíše u textu, který je na stranách 42,43 a 46,47.  
5. Pro nečistotu ATOi1 (pík 7) je LOQ 5 ug/ml, ale údaje pro tuto sloučeninu na hladině 5 
ug/ml v rámci testování SST chybí. 
 
Otázka do diskuze: Pro profilování nečistot je klíčová citlivost metody. Jelikož použitý PDA 
detektor neumožnil stanovení ATOi1 na hladině 0,05%, šlo by použít jiný detektor?  
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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