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Předložená disertační práce obsahuje celkem 115 stran (bez příloh a publikovaných prací) a 

zahrnuje 153 citací. Práce se věnuje vývoji moderních chromatografických metod zejména pro 

stanovení aktivní formy vitamínu B6 z různých biologických materiálů v návaznosti na klinický 

výzkum. Dále se pak zabývá predikcí dělení látek z komplexních směsí do nemísitelných 

kapalných fází a v poslední části separaci alkaloidů v rostlinných vzorcích. 

Teoretická část je sepsána standardně a pojímá popis chromatografických metod a extrakčních 

technik, spolu s problematikou vitamínů skupiny B a popisem vlastností cílových analytů. Na 

teoretickou část plynule navazuje experimentální část s popisem a diskusí optimalizace separace 

vitamínů ze skupiny B a komentářem k získaným výsledkům. Tato část je i vzhledem k náplni 

studentovi práce rozepsána nejpodrobněji. Disertační práci pak doplňují dvě minoritní části 

zabývající se screeningovým stanovením alkaloidů v rostlinných materiálech. A výše zmíněná 

optimalizace LLE modelových analytů, kterou student zpracoval na zahraniční stáži. Celkově lze 

z výsledků disertační práce vyčíst aktivní přístup doktoranda k řešeným problematikám který 

vyústil v 6 publikačních výstupů, z nichž dva prvoautorské jsou nosným tématem celé disertace. 

Celkově považuji předloženou práci za zdařilou a lze konstatovat, že požadované cíle byly splněny. 

Z hlediska gramatiky je pro mne náročnější posouzení, avšak míra překlepů nevybočuje z běžné 

normy. 

K disertační práci mám několik drobných připomínek a dotazů k diskuzi: 

1. Str. 39 – co je myšleno větou zlepšení detekovatelnosti analytů. Existují i jiné další důvody 

pro postkolonové derivatizace? 

2. Str .44 – fluorescenční detekce – byla v systému LabSolutions nějak dále nastavena citlivost 

detektoru (low, medium, high)? Byla využita možnost přepínání vlnových délek v průběhu 

analýzy pro optimální ʎ em a ex jednotlivých látek? 

3. Str. 45 – komentujete problematické použití fosfátového pufru a jeho precipitace v systému 

s gradientovou elucí s acetonitrilem. Byla testována i možnost snížené koncentrace pufru? 

4. Str. 48  - jaké byly tlakové poměry na koloně YMC při takto vysokém průtoku 4 ml/min. 

nebylo možno řešit urychlení analýzy jiným způsobem? 

5. Str. 48 – z jakých důvodů byl testován bikarbonátový pufr? 

6. St. 51 – byla horší opakovatelnost SPE extrakce způsobena pouze rozdílností biologické 

matrice? 

7. Str. 58 – byla testována i matricová kalibrace anebo to není vzhledem k povaze biol. 

materiálu možné? 



8. Str. 60 – jaký vzorek byl použit pro test výtěžnosti? Směs vzorků či jedno-komponentní 

vzorek? 

   

Závěr a doporučení: 

Předložená disertační práce poskytuje kvalitní a v praxi využitelné výsledky, a moje drobné 

připomínky její kvalitu nikterak nesnižují. Vyvinuté metody a publikované výsledky mají zřejmý 

přínos i do dalších praktických oblastí jako jsou analýza rostlinných extraktů či LLE extrakce 

vzorků.    

Celkově tak mohu konstatovat, že předložená práce splňuje požadavky kladené na disertační 

práce dle § 47 odst. 4 zákona, a proto ji doporučuji k obhajobě a udělení titulu Ph.D. 
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