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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: splněn neúplně   

b) Jazyková a grafická úroveň: dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: dobrý 

e) Prezentace výsledků: dobrá 

f) Diskuse, závěry:  dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:  
Práce je podle mého názoru sepsána nepříliš pečlivě, obsahuje překlepy, nepřesné nebo 
"nečesky" znějící formulace. V teoretické části práce je velmi málo místa věnováno řešerši a 
citované články jsou nedostatečně popsané.Odkazy nejsou vždy na primární zdroje, chybí 
zde úplně odkaz na Český lékopis nebo například ICH, pokud se jedná o validaci metody. 
Z toho taky vyplývá nesprávný výklad některých validačních parametrů. Experimentální část 
je sice poměrně přehledně napsaná, ale opět nedovedená do správné podoby, některé 
obrázky jsou špatně vyobrazené (strana 36 a 37) a čtenář nemá šanci se v nich orientovat. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky: 
- obsah českého a anglického abstraktu se liší, jsou zde například jmenovány odlišné 
validační parametry - česky: přesná, opakovatelná a vhodná metoda, anglicky: vhodně 
správná a opakovatelná. 
- zkratky - překlep u Isobutylparabenu 
- strana 2, 6 řádek zdola - Název Evropské komise je někde přesně udán, nestačí napsat jen 
slovo "Komise" 



- strana 4, citace [7] odkazuje na knihu z roku 1981, což i vzhledem k tomu, že mluvíte o 
moderních metodách, je velmi zvláštní 
- strana 4, 16. řádek zdola - má být…..(1872-1919). Jedná se o ….(špatná formulace vět) 
- na stejné straně - formulace, které se úplně nehodí do tohoto typu práce, případně špatný 
pravopis a slovosled 
- strana 6, 7. řádek zdola - s formulací, že "důvodem zrychlení analýzy bylo zmenšení částic" 
úplně nesouhlasím, jak by to mělo být v tomto kontextu uvedeno správně? 
- strana 9 a 10 obrázek 2 - popis by měl být na stejné straně 
- obrázky 3-11 - jsou nekvalitní, v jednom případě i nekompletní, lze určitě vkládat v jiných 
formátech tak, aby to vypadalo podstatně lépe, vhodnější než název molekulový vzorec je 
"sumární vzorec" 
- strana 16 - popis rozpustnosti parabenů - není popsáno, ja dalece jsou rozpustné v daných 
rozpouštědlech, zde opět měl být odkaz například na ČL, kde je rozpustnost (alespoň 
základních) parabenů uvedena podrobněji a výstižněji 
- strana 17, nadpis kapitoly 4.2.4 - metody stanovení parabel - má být pravděpodobně 
parabenů, metody by měly být popsány podrobnějí a výsledky by měly být alespoň trošku 
komentovány 
- strana  19 a 20 - kolony - jde o český text, měly by zde být uvedeny desetinné čárky, ne 
tečky 
- strana 23-24 - zase popis tabulky na jiné straně, navíc správně mají být popisy tabulek 
uvedeny nad, nimi, na rozdíl od obrázků. 
- strana 24 - co znamená formulace "Čas analýzy byl uspokojivý?"- strana 25 a dále - u 
popisu chromatogramů je třeba specifikovat chromatografické podmínky, pro lepší orientaci 
v práci 
- strana 29 - popis vlivu teploty - který parametr více, než parametr počet teoretických píků 
vystihuje lépe tvar píku a posouzení, zda je vyhovující, či ne? 
- strana 35 - má být "Podmínky při hledání gradientu" - máte uvedeno "teploty" 
- strana 39, 3. řádek shora - uvádíte limit pro rozlišení u FDA, jaký je limit v ČL 2009? 
- tatáž strana - je opravdu popsaný parametr "specifita"?, nemáte zde žádnou citaci, podle 
kterého pramene to je? 
- strana 40 - proč je zde uváděn parametr linearita, když nevyhovuije a Vy dokonce uvádíte, 
že možná z důvodu chyb při přípravě? 
- strana 41 - 6.2.4 - tento parametr patří do Testu vhodnosti systému 
- strana 44 - v názvu práce máte slovo "Stanovení", podle komentářů k chromatogramům jste 
"objevili píky", množství jste tedy nestanovovali? 
- strana 45, obrázek 38, popis "…obsah hydratačního krému…"? Chybí Vám tam 
pravděpodobně slovo(a). 
 
- Dotazy: 
1. Strana 10 - Proč byly stanoveny právě zde uvedené parametry? Vybírala jste je cíleně? 
2. Strana 22 - popis přípravy vzorků - bylo nějak ošetřeno to, že se během přípravy odpaří 
methanol a vzorek se tak zakoncentruje? Což je v případě 15 minutového ultrazvukování 
velmi pravděpodobné. Co například metoda vnitřního standardu? 
3. Strana 26 - u obrázku 14 a 15 - určili jste rozlišení mezi píky IBP a BP?, zdá se mi, že není 
ani 1,5, což předepisuje ČL. 
4. Jaký je rozdíl mezi "směrodatnou odchylkou" a "relativní směrodatnou odchylkou" (strana 
41). Kde jsou uvedeny limity v kapitolách 6.2.4 a 6.2.5?- opět zde není citace 
- stejná strana - nemáte sjednocen název metyl- a methylparaben 
5. Strana 42 - jakým postupem byla stanovena správnost?  
 
Celkové hodnocení, práce je:  dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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