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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
 
Experimentální diplomová práce studentky Lucie Roubíčkové byla zaměřena na optimalizaci metody 
SFC pro stanovení atomoxetinu a jeho 6 nečistot. Práce byla součástí dlouhodobějšího projektu katedry 
zaměřeného na výzkum možností využití SFC v oblasti profilování nečistot ve farmacii. Počáteční 
podmínky nalezené ve fázi screeningu nebyly dostatečně vhodné a byla třeba další optimalizace pro 
zvýšení rozlišení kritických párů dvou nečistot benzylatomoxetin/atomoxetin karbamát a nečistoty 
fenoxyatomoxetinu a API. Zejména posledně jmenovaný pár byl problematickým bodem této 
optimalizace, která byla nakonec úspěšná, leč na úkor času analýzy. Dalším problematickým aspektem 
bylo dosažení potřebné citlivosti pro hodnocení nečistot na koncentrační úrovni odpovídající přísným 
požadavkům ICH. I přes podrobnou optimalizaci potřebné citlivosti nebylo dosaženo pro nečistotu 



kyselinu mandlovou. Pro všechny ostatní látky byla metoda úspěšně validována pro léčivou substanci 
atomoxetin s využitím metody standardního přídavku. 

Studentka se náročného zadaného úkolu zhostila se zájmem a s pečlivým přístupem. Provedla mnoho 
experimentálních měření a nenechala se odradit ani neuspokojivými výsledky. Získaná data průběžně 
vyhodnocovala, diskutovala se školitelkou a s její pomocí pak interpretovala. I přes počáteční nejistotu 
v některých laboratorních úkonech, studentka v průběhu vypracování diplomové práce získala 
potřebnou zručnost, zdatnost a samostatnost v experimentální práci. 

Vlastní sepisování diplomové práce studentka zvládnula velmi samostatně, prakticky bez konzultací se 
školitelkou. Již první verze práce měla velmi vysokou kvalitu. Studentka dokázala kriticky zhodnotit 
dostupnou literaturu a v teoretické části stručně, ale výstižně shrnout potřebné aspekty týkající se 
současného stavu problematiky. Také experimentální část byla zpracována velmi pečlivě a vyžadovala 
jen s některé korekce v oblasti intepretace dat a formulování správných závěrů. Oceňuji pečlivost 
přípravy obrázků z chromatografických záznamů. Z mého pohledu je práce zpracována na výborné 
úrovni a její členění odpovídá obvyklým požadovaným normám.  

Experimentální výsledky získané v rámci této diplomové práce byly prezentovány formou přednášky 
na XXV. Studentské vědecké konferenci, což dále svědčí o aktivním přístupu studentky. 
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