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Předk|ádaná baka|ářská práce Jany Svobodové se věnuje studiu interkonverze
lorazepamu v chirá|ním prostředí cyk|odextrinů. Součástí práce je re|ativně podrobná
|iterární rešerše zabývlící se popisem CZE separací chirá|ních |átek podiéhajících
interkonverzi. Experimentá|ní část práce je věnována studiu tepIotní závisIosti
interkonverze a studiu se|ektivity separace v závis|osti na koncentraci pouŽitého
chirá|ního seIektoru. Za pozitivní přínos předkládané práce povaŽuji stanovení
komp|exačních konstant obou enantiomerů |orazepamu V závis|osti na teptotě.

Po formá|ní stránce je práce přeh|edně č|eněna a s ma|ým počtem přek|epů. Přesto
si dovo|uji upozornit na vybrané formá|ní nedostatky jako rady pro psaní da|šího
obdobného textu:
1) Autor často citované |iteratury se jmenuje Chankvetadze'
2) Symbo| Fr chybí V seznamu použitých symbolů.
3) označení y-ové osy u e|ektroferogramů by by|o přesnějŠí formou: ,,odezva UV

detektoru/ mAU" nebo ,,A71 mAU".
4)
6\

Z textu není zřejmý přesný význam pouŽité symbo|iky Aa5ÁG0 atp.
V rovnicích dodrŽovat označení i-tÝ pro všechny ve|ičiny vztahující Se
k danému ana|ytu (např. rce (3), (5))'

6) Str. 10, pouŽití a|ternativního symbo|u pro pohyb|ivost v této práci
nezavedeného'

Po odborné stránce mám k předk|ádané práci něko|ik faktických připomínek:1) Str.5, odst' 3; Tvrzení' Že ,'..e|ektroforetické mobiIity jsou tabe|ovány pro
rŮzné ionty při různých tep|otách. . . 

.. nepok|á dám za prósňo, nebot' tabelóvány
jsou pouze |imitní iontové pohyb|ivosti a to při tep|otě 2g8K.2) Str.7, odst. 2; Tvrzení,,...V důs|edku od|išných mobi|it směrem k detektoru.....
navrhuji formu|ovat přesněji, nebot' ana|yt se směrem k detektoru pohybovat
nemusí.

3) Str.9' oddí| 3'3'1; Vzh|edem kformu|aci vtextu by rovnice (B) mě|a být
uvedena ve tvaru c3" = ccs - cl = c"r.

4) ý rovnicích (16) a (17) jsou chybně uvedena znaménka.5) Str. 17, oddíl 5'1 ,'..vnitřníprůměr kapi|áry......
6) Str. 18, chybí výrobce pouŽívaných fi|trů.
7) Str' 19, re|ativní molekuíová hmotnost je ve|ičinabezrozměrná'

Předk|ádaná práce vybízí k ce|é řadě dotazů a námětů do diskuse:1) Z1akého důvodu by| pro experimentá|ní studii vybrán právě |orazepam? Jednáse o látku zajímavou napr' z h|ediska farmako|ogickél.ro využití?2) Proč se vzorek |orazepamu rozpouště| v pufru s příoavkem methano|u?3) Jaké hodnoty PKu kyse|iny trihydrogenborité by|y pouŽity ýo teoretický
výpočet pH pouŽívaného puíru?

4) V Tabu|ce 1 (závis|ost rozdí|u pohyb|ivostí jednot|ivých enantiomerů nakoncentraci chirálního se|ektoru a tep|otě) chýbí něktéré údaje pro tep|otu35"C' Z 1akého důvodu?



5) Tabu|ka 1; Jak si vysvět|ujete některé odchy|ky od trendu vzrůstajících rozdí|ů
mobilit enantiomerů v závis|osti na koncentracichirá|ního se|ektoru při zvolené
teplotě (např. pro tep|otu 17.C)?

Předkládanou práci hodnotím ve|mi pozitivně, především pak pouka zuji na značnémnoŽství provedených experimentů, jeŽ d|e mé'ho názoru přesahuje nároky k|adenéna baka|ářskou práci. Ve|mi kladně hodnotím téŽ stanovení komp|áxačních konstant|orazepamu, které jsou nezbytnou informací při tvorbě simu|ačních programů
Předk|ádanou práci proto plně doporučuji k obhajobě jako práci bakalářskou'
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