
Oponentský posudek na dip|omovou práci Bc. Věry JEŽKOVÉ
,,Stanovení predniso|onu po štěpení po|ymerních konjugátů''

ťJkolenr cliplonrantk}. b}'lo Zpt.aco\..lt literární rcšerši týkající se stanovetrí steroiclníclr léčir,. a

to přcdcr.šínr predrlistllotru. a .jcjich konjugátťl a popsat je.iich štěpení. CíIerr-r pr.áce b;,lo nalézt
vhodné podnrínkv pro statror etrí prednisolonu po štěpení r[rzných konjugátÍr chrornatograficltýrrri

techIlikarrri a tralezenou trletoclu apIikovat rra reálnýclr r'zorcích.

V teor.ctické části diplomantka přehIedrrě zpracrll,ala zá[<ladní inÍtlrtrlacc týkající se jali

lrorrtlonťt. tak i etiz),nrťr a po|1ct|r1 lcn..:l1ktllu. a to rČenrě zákIir<lnícIl irrtet.akcí trr.ec1errýclr llrtclt

s lidskýnr organisnret-tr. V rre1los|edrrí řadě.jsou zc1e zpracor.átrr. i záltlaclrrí princip1. l'1'sokoúčin r-ró

kapalinové c|rronatogta[ie r'e spojení s UV/Vis detektotem.

V expet.intentální části Je nejpr.l'e popsárra r.olba separačníclr podnlírre|t pro Stano\'ellí

prednisolotru trretodou HPLC r''e spojení UV dcteltcí. Nalezené podnlinlt1' by|y rrásledně aplikor'ány

tla analÝzu pčti různých konjLrgátťr preclnisolonu s cí|em trrčit pa|.lmetr\' eIlzymor'é kinetiky

(r-y'ohlostrrí kot1stantu a po|očasu realrce) a pal.ametl.y kinetickó rovrlice ( N4iclraelisol'a konstanta tr

linitní r1'chlost reakce) jednotlivých ltoniugátů. Na základě dosaŽených vÝsledků br.I1'' testovanc

kcrnjugáty' r.zájenrně porovnány.

K pr:ici mám následující dotazy., připomínkl.a námětr pro diskuzi:

o Pi.esto Žc.je práce psaná přehledně..je třeba V}tknout pt.itci s citacctlli. litct.é se zcle r1el.vskvtuií

vc \'7estupnél],l por.adí. Např. tra str. 25 se r.1'sk1''tuje citace [15] a tláslecltrč [.{5]" tecl1' citacc

[16-4't] b1.l1.přcsliočerr1.. [{or'rrěŽ citace příno r'názr.u kapitot b1,'bit nenlě|r'.

. Co znturrerrá tet.trrít.L ..lrclrnrotr1. se secernrrjí r. lrr'potalanrď' (St|. l7).]

. SplávnJi názer' korr.jugačrrího Čirritlta je |'rselitra gILtLttl.onor,á a nikoli glukoronor'á (str.. ]2).

o Výr.az .'ltrrutloeseje'..jc ch1'bnÝ. stcjně tak.jako lrodnota atmostěrického tlalttr 0.l MP t-tatrrísto

0.1 MPa (str'. 27).

. Ror,tlice 1|) na str.. 29 bv nrěla být dle ur ozLrjícílro textu spíš r'podobě..Kll -...'. a nikoli

."Uo - ...... Chybí také de[lnice s1.rr.rbolťr pouŽitýclr l'dané ror'nici. literá se rlar.íc r'c stc'it-tó

poclobč r'1'slr1'tujc i rra rráslcdqjící straně jalro ror.rlice (2)

. Co ztlanrená zkratka ..LC j.l . l ' l '' r' rrázl'tr kapitol1' 2.2.5 .? Neide.jerr o ch1''bu tislrrr?

o V kapitole 2.4. 1 . l. postrádáI-t-t zrtlítrku o nlodertrích t1'pech chI.crnrtrtografi ckých kolorr. .jaltými

.jsou r'rapř. liolorr1'' morrolitické.

o KapitoIa lra straně '{ l rrrá poměrně Zbytečně 2 r.frzné názr''1..



V kapitole 3.3 by by,to vlrcldr-ré přir-r-ro ur,ést. Že uvedcné ltonjugát.v jsorr r'lastně ana|1'.zovanýIn i

vzork\'.

L,I obrázků l ó a 17 (str.. 52) ch,vbí názv.u. os.

Z tabulky na str.. 57 isou jasrrč patrné rozdíly v paran]etťech etrzyrnové ltirretiky jednotlir'ých

konjrrgátťr" ale co.je r'lastrrč lepší.] .Ie pro praktické vyuŽití testovaných koniugátů lepší větší či

nrenší hodnota T111 a proč? 
.|aké 

zde postrádár.rr irlÍbtr-rraci o počttr opakování r-r-rěi.errí" tj. z kolika

hodnot by'ly počítán1' příslrršné prťrrrrěry a srněrodatt-té odc|i"vlky.

Jak lze irrter.pretor'at r.ozdílrré lrodrrot1. Kll a Unra'. při pouŽití vyhodnocení dle Harrese (str. 63).)

K seztratnu pouŽité |iteratury nrátrr 
'l61.o1i1 

r'ýhrad. .Ie zde pouŽíváno značné mtroŽstvi

internetových odkazťr. z rriclrŽ některé.jsou tra hranici dťrr'ěryliodrrosti' citace 5 a l l se Iiší poLtze

v datu StaŽellí. a to o l derr. a odborrré časopisy isou Zde Zastoupeny pouze v šesti případech.

Diplorlrolá práce je zpt.acor'ána pečlir'ě. přetllecirrě a srozut.tritelrlě a Il-tá logickou star'bu'

Uvedené připonrírrlty. které jsou spiš forrn1rlního charakte[u. zásadnítrr Způsobem kvalitu celé práce

r-resr.riŽrrjí a svědčí spíše o nezltušenosti autorkv s psarlím odborného textu.

Závěr.em konstatuji. Že předloŽená diplomová práce Bc. Věry' JEŽKovÉ splňuie

poŽadavky klac1ené rla diplorrror'é pt.áce. dopor.učuji ji k obhajobě a rravrlrtrj i lrodtroce ni:

- vý bo rnč . m _

,/'r##r,k*
opotretrt diplomové práce

V Pardubicích dne 20. květrra 2009


