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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah BP a její členění 

x A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 
2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

x B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 
3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

 A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

x B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 
dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 
4. Jazyk práce 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

x C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   
obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 
5. Formální a grafická úroveň práce 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

x C - uspkojivá, s ojedinělýmmi většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 
 
Předkládaná práce se zabývá validací HPLC metody pro stanovení sofosbuviru. Studovanými 
parametry byly robustnost, přesnost, linearita, výtěžnost, limit detekce a limit stanovitelnosti. V 
druhé části práce byla metoda převedena na UPLC systém a bylo ověřeno, že metoda poskytuje 
srovnatelné výsledky s metodou využívající HPLC. 
Předkládaná práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci jak po odborné stránce, tak 
svým rozsahem. Za nedostatečnou ji ale považuji z formálního hlediska. Některé pasáže jsou 
nevhodně řazeny do jednotlivých kapitol a výsledky jsou jen velmi málo diskutovány. Dále se 
v práci vyskytují nepřesnosti ve výrazech, laboratorní slang, anglismy a gramatické chyby.   
 

K práci mám následující připomínky: 

1. U nečistot sofosbuviru jsou v experimentální části místo systematických názvů uvedeny 
pouze triviální názvy jako např. F-Cukr. 

2. Opakovaně chybně uvádíte, že rozpuštěním 20 mg látky ve 20 ml resp. 10 mg v 10 ml 
kapaliny vznikne roztok o koncentraci 10 mg/ml. Výsledná koncentrace ale bude 1 mg/ml. 

3. V experimentální části uvádíte metodu separace převzatou od ing. Petříčka (VŠCHT). Pokud 
jste metodu již dále neupravoval, tak doporučuji pouze ocitovat zdroj.  

4. V práci používáte místo konkrétních hodnot koncentrací procenta vztažená na 100% 
koncentrační hladinu. Místo zavádějícího „50% hodnoty 100% koncentrační hladiny, která 
byla 10 mg/ml” doporučuji použít standardní vyjádření „5 mg/ml“. 

 
 
B. Obhajoba 
 
Dotazy k obhajobě  

1. Na str.13 v posledním odstavci kapitoly 3.2 srovnáváte dvě metody stanovení sofosbuviru  
na UPLC. V obou uvádíte, že byla použita stejná stacionární i mobilní fáze, ale výsledná 
doba analýzy se liší. Můžete popsat, v čem dalším kromě celkového času analýzy se 
metody vzájemně liší? 

2. Jaká byla čistota chemikálií používaných pro přípravu mobilních fází? Z jakého zdroje jsou 
požívané standardy nečistot? V experimentální části jsem tyto údaje nenalezla.  

3. Proč jste ke studiu linearity zvolil právě kombinaci sofosbuviru a nečistoty des-alaninu?  
4. Přesnost metody jste vyhodnocoval metodou vnitřní normalizace. Proč právě touto 

metodou a proč pouze pro tři ze sedmi nečistot? 
 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO   
 
Navrhovaná celková klasifikace: velmi dobře 
 
Datum vypracování posudku: 6. září 2017 
 
        RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D. 


