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Případné poznámky k hodnocení:
Diplomová práce se zabývá vývojem a validací nové metody pro stanovení terbinafinu a jeho
nečistot pomocí ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Metod pro stanovení
terbinafinu je celá řada, jen jedna ovšem stanovuje také jeho nečistoty s velmi dlouhým
časem analýzy 30 minut. Při vývoji nové metody se podařilo díky použití povrchově porézní
stacionární fáze a moderní LC instrumentace zkrátit dobu analýzy na 6 minut. Nová metoda
byla využita pro stanovení terbinafinu při disoluční zkoušce.
Práce je sepsána pečlivě, s logickou návazností.
Dotazy a připomínky:
Drobné připomínky:
Některé obrázky jsou méně kvalitní (např. obr.1, 5..)
Vložila bych kromě strukturního vzorce terbinafinu, také vzorce ostatních nečistot a IS.
Délka kolon v UHPLC není vždy 3-5 cm (tabulka 1)
I když je k tabulkám v kapitole 3.4. na začátku přiřazen komentář, bylo by názorné doplnit
sloupec s délkou analýzy.
Doplnila bych některé chromatogramy z průběhu vývoje metody.
Dotazy:
Jaké hlavní výhody kromě schopnosti odolávat mechanickým vlivům mají hybridní kolony?
Proč jste využívala koncentraci právě 0,6 a 0,7 mg/100ml?
Co znamená vyjádření, (str 33 ř.5), …že: “ani tyto látky nebyly ve srovnání
s propylparabenem výhodnější“ ?

Můžete nám prosím popsat uplatnění nové metody a vysvětlit pojem disoluční zkouška?
Celkové hodnocení, práce je: výborná, k obhajobě: doporučuji
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