
doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. 

Ústav analytickej chémie, FCHPT STU v Bratislave 

Radlinského 9, 812 37 Bratislava 

 

 

Oponentský posudok na dizertačnú prácu  

 

Názov práce: Vývoj a optimalizácia chromatografických metód vhodných  

pre bioanalytickú aplikáciu 

Autor práce: Mgr. Jaroslav Jenčo 

 

Rýchla a účinná separácia skupiny látok, dosiahnutie dostatočnej medze detekcie sú 

jedny z hlavných požiadaviek na analytické metódy vyvíjané pre potreby farmaceutických a 

klinických analýz, ale aj rutinných analýz v iných oblastiach s cieľom stanovenia, prípadne aj 

identifikácie látok. Častokrát kritickým bodom analýzy je príprava vzoriek, vzhľadom na jej 

časovú náročnosť, stabilitu analytov. Optimalizáciou podmienok možno vypracovať 

analytické metódy, ktoré spĺňajú tieto požiadavky.  

Predložená dizertačná práca poukazuje na štyri rôzne aspekty potrieb klinických 

a farmaceutických laboratórií z hľadiska vývoja analytických metód: i) rešerš z odbornej 

literatúry zameraná na predmetné analyty, ich biologické účinky a metódy stanovenia, ii) 

vývoj a optimalizácia postupov extrakcie látok, iii) vývoj metód na stanovenie vybraných 

biologicky aktívnych látok (vitamín B1, B6 a ich vitaméry, alkaloidy), iv) vývoj, 

optimalizácia postupov pre analýzu extraktov príp. aj ich frakcionáciu (rastlinné extrakty). 

Navyše, tieto ciele práce boli aj v súlade s potrebami reálnej laboratórnej praxe. 

Doktorand použil pre riešenie cieľov práce pokročilé a inovatívne prístupy: i) 

separácia látok pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s využitím rôznych 

typov stacionárnych fáz (časticové celopórovité, povrchovopórovité, monolytické; C8, C18, 

HILIC), ii) detekcia pomocou hmotnostne spektrometrického, DAD a fluorescenčného 

detektora, iii) analytické usporiadanie, perspektíva prevodu metódy na preparatívne 

usporiadanie, iv) využitie predpovedných modelov na optimalizáciu výberu vhodného 

rozpúšťadla pre extrakciu látok. 

Práca je členená do celkov podľa riešených problematík, ktorým predchádza teoretická časť. 

Teoretická časť sa podrobne venuje predmetnej oblasti z farmaceutického aj analytického 

hľadiska. Rozsah (35 strán) je primeraný a spolu s úvodmi k jednotlivým riešeným 

problematikám a prehľadovým článkom poskytujú dostatočný podklad k práci. Popis 

experimentálnej časti sa pridržiava osnovy obvyklej pre publikácie a poskytuje podrobné 

informácie o použitej inštrumentácií, podmienkach a postupoch, avšak nekopiruje úplne už 

publikované články. Výsledková časť diskutuje rôzne faktory ovplyvňujúce výsledky a je 

doplnená aplikáciami vypracovaných metód vrátane validačných parametrov. Sumarizované 

množstvo výsledkov z viacerých oblastí, publikačné výstupy (časopisecké – 6 CC článkov 

z toho 2x ako prvý autor, príspevkové – 11 príspevkov na konferenciách), ako aj zahraničná 

stáž, poukazujú nielen na široký záber doktoranda, ale aj na jeho aktivitu, čím splnil ciele 

vytýčené pre doktorandské štúdium. Kladne hodnotím spoluprácu doktoranda s inými v práci 

uvedenými pracoviskami, čo prispieva k jeho vedeckej príprave. 

 Dizertačná práca je cenným prínosom v podobe novej metódy pre stanovenie 

vitamínov B1, B6 v krvi, metódy na separáciu alkaloidov v rastlinných extraktoch 

s možnosťou prenosu metódy na preparatívnu, ako aj algoritmu na výber vhodného 



extrakčného rozpúšťadla. Doktorand svojimi výsledkami tiež prispel k riešeniu vedeckého 

projektu. 

 

K dizertačnej práci mám niekoľko otázok a námetov do diskusie: 

1/ Vzhľadom na tému práce by som očakávala v teoretickej časti práci aj kapitolu zameranú 

na problematiku „optimalizácie metód“, prístupy, možnosti. Prosím autora, v rámci diskusie, 

o stručné predstavenie prístupov k optimalizácií metódy (HPLC). 

2/ Na strane 24 uvádzate: „Ich koncentrácia musí byť dostatočne vysoká na to, aby nedošlo po 

ich nariedení k zníženiu ich koncentrácie pod detekčný limit zariadenia.“ Je to skutočne LOD 

charakteristika len zariadenia? Ktoré experimentálne podmienky v HPLC majú vplyv na 

hodnotu LOD?  

3/ Tabuľka 6, str. 27: Slovník uvádza, že macerovanie je pomalé lúhovanie, napr. rastlín, ... za 

studena. V práci macerovanie popisujete ako spôsob homogenizácie vzoriek rozmočením 

mäkkého materiálu na menšie časti samovoľným trhaním , rozpúšťaním, atď. Aký je teda účel 

macerovania? 

4/ Str. 18, str. 38: K popisovaným metódam RP a NP HPLC stanovenia B1 po derivatizácií, 

by mali byť uvádzané aj použité derivatizačné činidlá. Aké iné derivatizačné prístupy by 

prichádzali do úvahy v prípade vašej skupiny látok?  

5/ Str. 46, Obr. 14: Z dvoch testovaných kolón s časticovými stacionárnymi fázami (Geminy 

NX C18 a YMC meteoric core C18-BIO) ste na separáciu vybranej zmesi látok zvolili kolónu 

YMC meteoric core C18-BIO. Z Obr. 14 je však zrejmé, že kratší čas analýzy a dostatočné 

rozlíšenie sa dosiahlo na kolóne Geminy NX C18. Dokumentujte, napr. pomocou 

charakteristík účinnosti kolóny, a zdôvodnite Váš výber kolóny. 

6/ Pri metóde na stanovenie vitamínov skupiny B a metabolitov ste využívali gradient 

prietoku aj v kombinácií s gradientom zloženia mobilnej fázy? Prečo ste volili tento postup? 

Prosím vysvetlite kedy je takéto riešenie vhodné a nutné. 

7/ Pri úprave biologickej vzorky ste testovali aj extrakciu derivátov vitamínov pomocou SPE 

s C18 adsorbentami. Na zvýšenie selektivity extrakcie možno využiť napr. MIP adsorbenty. 

Bolo by použiteľné toto riešenie? 

8/ Str. 72: Pre riešenie problematiky optimalizácie LLE ste sa, okrem iného, zaoberali 

optimalizáciou pH vodných roztokov. Mohla iónová sila roztokov ovplyvňovať vaše 

výsledky? Prosím vysvetlite. 

9/ Str. 92, Obr. 29: Bolo možné získať frakcie izomérov haemantidínu v dostatočne čistom 

stave použitím zvolených separačných podmienok a časových intervalov zberu frakcií, keď je 

zrejmá nie veľmi účinná separácia daných zložiek? Aký bol cieľ uvedenej analýzy? Budú 

rozdielne požiadavky na vyvinutú preparatívnu metódu vo vzťahu k čistote alebo množstvu 

získanej látky, príp. rýchlosti postupu? 

 

Formálne pripomienky 

- Skratka pre chromatografiu na tenkej vrstve je chybná (TCL namiesto TLC). 

- Skratky: Uvádzate DAD a PDA detektor. Aký je medzi nimi rozdiel?  

- Str. 1: Formulácia „... kvalitatívneho a kvantitatívneho stanovenia“ je chybná. Preformulujte 

prosím. 

- V časti 3.1-3.1.1, 3.1.2.1 by mali byť tiež odkazy na literárne zdroje informácií.  

- V práci sa vyskytujú spojenia: „meranie 11 vo vode rozpustných vitamínov“ (str. 21, str. 

40), „Na všetky merania bol použitý“ (str. 41), „boli merané vzorky“ (str. 60) a inde. Je to 

naozaj „meranie“? 

- Str. 37, Obr. 12: Obrázok dokumentuje spôsoby SPME extrakcie a nie SPE extrakcie. 

- Str. 41: Chromatografický systém zahrňuje aj stacionárnu a mobilnú fázu, no v kapitole 

4.1.2.1 popisujete len zariadenie. 



- Str. 42, 57, 72 a iné: V práci sa vyskytuje vyjadrovanie jednotky mólovej koncentrácie 

symbolom mol/l, mol/L aj M. Malo by byť jednotné. 

- Text k Obr. 13 nevystihuje príslušný obrázok. 

- Str. 57: Metódu ste validovali na základe doporučení EMA a FDA a uvádzate na str. 60, že 

„hodnoty v príslušných tabuľkách spĺňajú kritéria uvedené v smerniciach“. Aké sú kritéria pre 

jednotlivé vyhodnocované parametre? Mohli byť tiež uvedené v tabuľkách. Prečo ste 

nevyhodnocovali aj robustnosť metódy?  

- Str. 57, Tabuľka 12: V Tabuľke 12 uvádzate hodnoty Rs s presnosťou na 3 desatinné miesta. 

Je to pre použiteľnosť metódy podstatné?  

- Str. 75: Číslovanie obrázkov od tejto strany nenadväzuje na predošlé poradie. Každý 

obrázok by mal byť citovaný v príslušnom texte (Obr. 21, 22 a ďalšie).  

- Niektoré pojmy nie sú jazykovo správne, napr. hyphenačné separačné techniky (str. 21), 

dĺžka ekvilibrácie (str. 73), preparačná chromatografia, konštitúcia alkaloidov (abstrakt), 

dĺžka agitácie (Tabuľka 17). 

 

Záver 

Mgr. Jaroslav Jenčo vo svojej dizertačnej práci preukázal zvládnutie metodiky vedeckej práce 

a schopnosť samostatnej vedecky pracovať. Uvedené pripomienky neznižujú jej pozitívne 

stránky a dosiahnuté výsledky.  

 

Predloženú prácu navrhujem prijať ako podklad k obhajobe a po jej úspešnom obhájení 

navrhujem udeliť Mgr. Jaroslavovi Jenčovi akademický titul Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 09.02.2021    doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. 

 


