
Posudek vedoucího diplomové práce doc' Itg. Jana Fischera, CSc. na ďplomovou práci Bc. Petra
Veleckého nazv^Í7ou

Možnosti NIR spektromettie pÍi analýzách pruběžné qýrobní kontroly Nicergolinu.

V diplomové púci se Bc. Pett Velecký zabyvá možností aplikace NIR spektrometrie při
monitorování ýobního pÍocesu Nicergolinu ve společnosti Teva Czech Industdes s.t.o., kde by
nasazeni této metodiky podstatně zjednodušilo mezioperační kontrolu qýtoby uvedeného léčiva.

Ptotože ptáce vzntkala na externím pracovišti, nemohu přímo hodnotit kvalitu vlastní
labotatotníptáce ďploma;nta a pÍoto je součástí posudku ipÍtložený posudek konzultantaďplomové
práce Ing. Tomáše Ántla, na jehož pracovišti práce vzn1ka|a. Z jeho posudku vyjímám:

...Dosauadní piůsob monitoingu Ú.bJ, kný ryl7adoual pttu{tí několika nůpýcb analtiŘjcb
tetbnik, ful uelni náročn1ll, a to předeušín ipobkdu rychlosti prouedeni anafi7, Zaolená tecbnika uno7nuje

anal11ouat uiork1 téněřokan71těpojiicb odběrw, coafe u uiorků nonitorujhhbplxrběh reakrc uelni diůIe{té

a 77ska@ ýsledek tak téněř přesně ukaiuje skutečý stau reakce u době u7orkouáni.

Velpý přínos :poiluá i u tom, ry najednorn flpu analtickébo přístýe bjllo t1ttuořeno hned několik
rů7njch kalibraťnícb modelů, slou(úch pro sledoaání růryýcb pararnem), knré b1lo dosad no{no sledoaat

poury s pou{tín několika m{iř@ch anallticpicb tecbnik.

UniueryilnosÍ pou{tí této instrumentace aje1íjednoducbá obslubouatelnost rna1i obrousp! ýinan a
u rn o 1č uj i op ti n a li ia ci te c b n o logi c ké b o p ro ce s u.

Pro ryttuořeni dostatečně přun1ch kalibračnícb nodel;ů pro jednotliué !lp1 reakíního nonitoingu bjllo

třeba narzěřit obrouské mnorytuí suroých dat, n{ kladlo nema/é nárok1l na koordinaci odbha uiorků ue

ýrobě s prouedenin ušecb potřebn1cb anafi7, jak klasickjcb, tak i analýichronatograficpýni technikani

]LC, HPLC a GC).
Stq'nějako sanotné ryskáni suroých dat bjlo aelmi časoaě náročné ijq/ich pracouání a ouěření ue spolupráci

sfirrnou Nico/et CZ, s.r.o.

Bčben ašecb těcbto činností prokáial Petr Veleckj qtsokou míru korrlunikačnicb a koordinačnícb

nhopnosti.

Celkoué bodnocení:

Hodnocenou diplonouou práci doporučuji k ústÍxí obhEnbě.

osobně jsem postup ptáce s diplomantem diskutoval zhtuba v deseti konzultacích.
Diplomant přistupoval k práci svědomitě a iniciativně a jakz přeďoženého r,7pýá, zvIádlptovést
nejenznačný objemexperimentů,alesoučasnětytoexpedmentyadekvátně.i.yhodnotitaučinit znich
odpovídající závěry.

Z pohledu vedoucího ďplomové p ráce nemám žádné zásadnt pLipomínky, rliplomovou práci
Bc. Petra Veleckého doporučuji k obhajobě a hodnotím znátnkou
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