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 Predkladaná dizertačná práca je rozdelená do niekoľkých častí, kopírujúcich pracoviská, 

na ktorých som postupne pracoval. Zjednocujúcim prvkom je vývoj a optimalizácia metód na 

prípravu vzoriek biologicky aktívnych látok a ich následná analýza za pomoci separačných 

metód. 

V teoretickej časti sú charakterizované cieľové látky, z biochemického, fyzikálno - 

chemického a analytického hľadiska. Sú v nej popísané základné charakteristiky extrakčných 

postupov a prehľad metód používaných na stanovenie popísaných látok v biologickom 

materiáli. 

V prvej, hlavnej experimentálnej časti, sa dizertačná práca zaoberá vývojom, 

optimalizáciou a validáciou analytickej metódy na chromatografickú analýzu vitamínu B1, jeho 

biologicky aktívnych foriem a aktívnej formy vitamínu B6 v krvi. Je v nej popísaný výber 

techník úpravy vzoriek, samotná optimalizácia cieľovej metodiky a dôvody jej výberu. 

V ďalšej časti sa práca zaoberá samotným vývojom chromatografickej metódy a jej aplikáciou 

na vybrané vzorky biologického materiálu, kde došlo k overeniu vyvinutej metódy.  

Ďalšia časť tejto dizertačnej práce sa zaoberá systematickým prístupom na predikciu 

rozdelenia neznámych látok v komplexných zmesiach, do dvoch kvapalných fáz, pomocou 

techniky extrakcie z kvapaliny do kvapaliny. Je v nej popísaná problematika vývoja 

prediktívnej metodológie, ako nástroja schopného značného zjednodušenia optimalizácie 

extrakčného postupu, najmä pri látkach s neznámymi vlastnosťami, alebo zmesiach látok s 

neznámym zložením. Cieľom tejto práce je vyvinutý algoritmus, schopný na základe malého 

množstva vstupných údajov, relatívne presne odhadovať správanie neznámych látok počas 

separácie. Na vývoji tejto metodiky som sa behom svojho doktorského štúdia podieľal v rámci 

mojej zahraničnej stáže. 



V poslednej časti experimentálnej práce je popísaný vývoj rýchlej skríningovej metódy 

k posúdeniu konštitúcie alkaloidov v rastlinných vzorkách. Metóda bola vyvinutá tak, aby bola 

schopná separovať analyty alkaloidného pôvodu i v prípadoch, že sú ich vlastnosti, štruktúra 

a molekulová hmotnosť neznáme. Je tiež vhodná na monitorovanie čistoty upravených 

extraktov a posúdenie ich molekulovej hmoty. Poskytuje dobré východisko pri prenose metódy 

z analytických podmienok na preparačnú chromatografiu. Na vývoji tejto metodiky som sa v 

priebehu doktorského štúdia podieľal v rámci môjho pôsobenia ako akademický pracovník na 

katedre Farmaceutickej botaniky, Farmaceutickej fakulty Univerzity Karlovy v Hradci 

Králové.  

Prehľad ostatných prác a výstupov je uvedený na konci predkladanej práce. 


