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POROVNÁNÍ METOD PRO STANOVENÍ ASKORBOVÉ KYSELINY V LÉČIVÝCH
PŘÍPRAVCÍCH
Předkládaná bakalářská práce porovnává acidobazickou titraci, jodometrickou titraci
a spektrofotometrické stanovení kyseliny askorbové. Závěrem bylo zjištění, že se
pro stanovení kyseliny askorbové vyplatí použít titrační stanovení, protože je méně náročné
na čas i na finance než stanovení spektrofotometrické. Spektrofotometrické stanovení bylo
podle výsledků uvedených v práci zřejmě zatíženo systematickou chybou (vychýlením).
Předložená bakalářská práce je logicky členěna, je bez překlepů, a autorka uvádí
jednotným způsobem a řádně všechny potřebné zdroje, z kterých čerpala informace.
Na několika místech (např. na str. 4, 11, 12, 21, 22, 27-29) používáte termíny
„alkalimetrická titrace s vizuální indikací“ nebo „alkalimetrická titrace s instrumentální
indikací“, které by dle mého názoru měly být doplněny dovětkem „konce titrace“.
Abstrakt této práce v angličtině na str. 5 používá pro mě nezvyklá slova jako např.
„correctness“. Doporučuji Vám příště raději použít termín „trueness“.
U vzorců 3.1 – 3.3 (str. 16 – 19) pro výpočet procentuálního obsahu kyseliny askorbové
ve vzorku násobíte zlomek 100, resp. 500. Dle mého názoru by zde měla být uvedena vždy
též příslušná jednotka, tedy %. Dosazením do těchto vzorců podle textu uvedeného pod nimi
jsem zjistil, že výsledek se liší o 3 řády od očekávaných 100 %. V textu pod těmito vzorci by
tedy mělo být napsáno, že je třeba dosadit objem spotřebovaného odměrného roztoku v „ml“
a nikoli v použitých „dm–3“, pak teprve čitatel zlomku vychází v „mg“.
Vysvětlete mi, prosím, jakým způsobem jste derivovala získané titrační křivky.
Domnívám se, že na str. 19 máte logickou chybu, když u popisu měření absorbance
A(II) i A(I) shodně uvádíte, že „do 5ml odměrné baňky bylo napipetováno 60 µl filtrátu
roztoku vzorku.“ Ve vzorci 3.3 byste pak odečítala dvě hodnoty absorbance, které by měly
být teoreticky stejné.
Na str. 14 v poslední větě tvrdíte: „Metoda je vhodná pro obsah askorbové kyseliny
ve vzorku v rozmezí 0 – 20 µg ml–1, přesnost metody je podle autorů 0,1 – 0,5 %.“ Jedná se
o citace 9 a 10. Jste spokojená s variabilitou výsledků, které jste uvedla v Tab. 4.4 na str. 25?
Na str. 20 jste napsala „výsledky měření jsou udány jako jednotlivé mediány s rozpětím
a relativní směrodatnou odchylkou mediánu“. Co podle Vás znamená pojem „relativní
směrodatná odchylka mediánu“? Dále mi, prosím, objasněte, jakými hodnotami jste doplnila
medián (jakožto odhad střední hodnoty rozptýlených výsledků měření) za znaménkem „±“,
protože podle mých výpočtů z dat v Tab. 4.1 – Tab. 4.4 to není ani rozpětí, ani směrodatná
odchylka a odhadu intervalu spolehlivosti odpovídají jen některé hodnoty. V Tab. 4.4 máte
obě absorbance označeny jako „A(I)“. Alespoň jedna z nich by měla být A(II), která to je?
K práci nemám žádné další připomínky ani otázky a po vložení opravného lístku
s opravou zavádějících jednotek objemu titračního činidla a označení a vysvětlení absorbancí
ji doporučuji k dalšímu řízení.
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