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„Analýza biologicky aktivních látek kapalinovou chromatografií“

Posuzovaná disertační práce je souborem dvou publikovaných původních vědeckých prací a tří
rukopisů odeslaných k publikaci do mezinárodních impaktovaných časopisů, přičemž u zmíněných
dvou publikací a jednoho rukopisu je zcela zřejmý rozhodující autorský podíl doktorandky jako první
či korespondující autorky. V úvodní části je vhodně definován základní cíl práce – vývoj,
optimalizace, validace a aplikace chromatografických metod určených pro hodnocení kvality léčivých
přípravků či průkazu přítomnosti některých zakázaných drog a jejich metabolitů v moči. V souladu
s tím jsou v teoretické části na základě soudobého stavu vědeckých poznatků pojednány principy
kapalinové chromatografie, problémy přípravy vzorků k analýze (včetně izolace analytů
z biologického materiálu a derivatizačních postupů) a platné zásady validace analytických metod.
Závěrečný úsek teoretické části podává informace o vlastnostech studovaných analytů z pohledu
chemického, farmakologického i analytického. Doktorandka zde též shrnuje věcné, teoretické a
metodické přístupy k řešení vytčené problematiky. Experimentální část má u témat již opublikovaných
formu komentáře; jedná se o TLC identifikaci amfetaminu a jeho vybraných derivátů a HPLC
stanovení těchto látek v moči (s fluorescenční detekcí). Tři dosud nepublikovaná témata jsou
prezentována formou rukopisů in extenso. Jedná se o stanovení acikloviru, jeho nečistot a pomocných
látek v topickém přípravku metodou ultra-účinné kapalinové chromatografie (UPLC), stanovení
risperidonu a jeho nečistot v tabletách metodou UPLC a stanovení natrium pikosulfátu a jeho nečistot
ve farmaceutických přípravcích metodou HPLC se spektrofotometrickou detekcí.
Disertace jako celek zřetelně vychází ze zkušeností, které doktorandka získala během
svého dlouhodobého působení na katedře farmaceutické chemie a kontroly léčiv, kde jsou řešena
výzkumná témata zaměřená na vypracování analytických metod aplikovatelných v oblasti
farmaceutické analýzy. Téma disertace je logicky zaměřeno na chromatografické metody vhodné pro
analýzu léčivých přípravků jak z hlediska stanovení obsahu účinných látek, tak z hlediska hodnocení
obsahu či přítomnosti nečistot nebo pomocných látek. Práci lze proto po stránce metodické
charakterizovat takřka jako monotématickou. Je zřejmé, že vypracované metody tenkovrstvé i
vysokoúčinné kapalinové chromatografie jsou jak z hlediska určovaných analytů a volby jejich
detekce, způsobů úpravy biologických materiálů před vlastním stanovením, tak i aplikačním
zaměřením původní.
K obsahu disertace v podstatě nemám žádné vážnější věcné námitky. V textu se ovšem
vyskytují určité formální nedostatky, nevhodné formulace, či chyby, z nichž některé je nutno zmínit.
-

V seznamu použitých zkratek na str. 9: není vhodně zvolen symbol M pro látkové
množství mol. Domnívám se, že pro výraz mol sestávající jen ze tří písmen není nutno
vymýšlet zkratku a kromě toho symbol M se běžně používá pro molární koncentraci
(mol/L).

-

Na str. 9: názvy látek označených zkratkami MDA, MDEA a MDMA neodpovídají ani
české ani anglické chemické nomenklatuře.

-

Na str. 22, 6. a 5. řádek zdola: co je myšleno pojmem „rozdělovacífyzikální rozpouštění“ a
„adsorpčnífyzikální adsorpce“.

-

Na str. 47, 5. řádek shora: „ biologický materiál lze rozdělit na lidský, živočišný a
rostlinný“. Jaký vidíte z analytického hlediska rozdíl mezi lidským a živočišným
biologickým materiálem?

-

Na str. 51 poslední řádek: zmíněný Nernstův zákon zde chybí.

-

V teoretické části se vyskytují dva různé obrázky se stejným číslem (Obr. 11 na str. 46 a
Obr. 11 na str. 53). Obr. 11 na str. 46 je příliš zmenšen, písmo je špatně čitelné.

-

Na str. 100, Obr. 26: pro dvě různé křivky znázorněné na obrázku jsou použity stejné
grafické symboly bodů (plný čtverec); výsledná informace pro čtenáře je tudíž zmateční.
Totéž se vyskytuje v publikaci u obrázku č. 2 na str. 129.

-

V tabulkách validačních parametrů uvádějících hodnoty RSD (např. Tab. 7 na str. 108 ale
i v dalších) by měla být uvedena hodnota „n“ (počet měření). Nestačí uvést jen někde
v textu.

-

Na str. 127 v nadpisu chybí písmeno S u posledního slova.

-

K rukopisu práce na str. 141 – 150: V abstraktu je uvedeno, že byla zkrácena doba analýzy
4x ve srovnání s metodou uvedenou v USP 35. V rukopisu však již dále není zmíněno
srovnání s parametry publikovaných nelékopisných HPLC metod stanovení risperidonu a
příslušných nečistot.

Jedná se samozřejmě o výhrady, které podstatně nesnižují vědeckou hodnotu disertační práce.
Žádám doktorandku, aby v diskusi blíže vysvětlila principy technik mikro-LC a nano-LC
zmíněných na str. 34 a vyjádřila názor k otázce jejich praktického využití ve farmaceutické analýze.
Závěrem konstatuji, že doktorandka disertační prací prokázala svoji schopnost samostatně
vědecky pracovat, pronikla do řešené problematiky, dospěla k prakticky využitelným
vědeckým poznatkům a výsledky své práce na odpovídající úrovni publikovala či
připravila k publikaci. Proto doporučuji disertační práci Mgr. Pavly Pilařové k obhajobě za
účelem získání titulu PhD.
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