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II. Posudek oponenta 

Cílem diplomové práce Hany Vlčkové bylo vyvinout a validovat HPLC metodu pro analýzu all-trans a 13-cis retinové 

kyseliny, retinolu, gama a alfa tokoferolu v lidském séru s využitím monolitní technologie pro HPLC separaci. 

Diplomová práce je sepsána na 118 stranách, obsahuje 35 tabulek, 39 obrázků a 52 citací. 

V teoretické části se autorka podrobně věnuje technice HPLC a problematice retinoidů. V experimentální části je velmi 

podrobně popsán vývoj metody a následně validace a tato část je dokumentována množstvím tabulek a 

chromatografických záznamů. 

  

K práci mám následující připomínky a dotazy: 

Seznam zkratek by bylo vhodnější uvést abecedně pro snadnější orientaci 

Obr. 9, str. 30 – v grafu nebo v legendě by bylo vhodné uvést, že Onyx je zástupce monolitní kolony 

Str. 20 – v textu je používán pojem „Fast HPLC“, domnívám se, že v českém textu by se takto vyskytovat neměl 

Str. 35 – pozor na formulaci: „ jedná se o nejběžnější detektory“ – to samozřejmě platí pro UV, ale ne pro IČ!!!! 

Str. 40 – pozor!, hmotnostní spektrometrie pracuje pouze s nabitými částicemi, proto v druhém kroku - separaci by již 

nemělo být uvedeno spojení „separace molekul“ protože v analyzátoru jsou molekuly ve formě iontů 

V Experimentální části a v části výsledky a diskuse autorka používá činný rod v první osobě. V odborném textu 

by však popis experimentu měl být vyjádřen trpným rodem ve třetí osobě. 

Str. 80 – popis a vysvětlení jednotlivých parametrů Testu způsobilosti bych zařadila spíše do teoretické části, v části 

výsledky a diskuse bych uvedla výsledky a jejich zhodnocení. Stejně tak parametry validace. 

Str. 80 a dále – výsledky v tabulkách obsahují neshodný a často nadbytečný počet desetinných míst. 

Celkově je v práci minimum překlepů a chyb, např.str. 14 hydrophylic, str. 27 dvojíté,str. 38 elektrolit, str. 44 hydrolizován 

Dotazy: 

1) Str. 24. – odkud byl převzat vzorec pro výpočet retenčního faktoru pro HPLC? Formulace i rozmezí hodnot je velmi 

neobvyklé. 

2) Str. 26 – odkud byl převzat pojem „submikronové“? Co tento název znamená? Je správný? 

3) Nesouhlasím s tvrzením „Existují dvě generace hybridních stacionárních fází….“Výrobců takových stacionárních fází 

je mnoho a každý používá jinou technologii, X- Terra je jen jedna z nich. Co znamená pojem hybridní stacionární 

fáze? To naopak v textu uvedeno není. 

4) Str. 78 – proč byl použit termín okyselená voda a ne 1% octan amonný? Jaké bylo pH takového roztoku? 

5) Uveďte výhody a nevýhody použití monolitních technologií v chromatografické analýze (účinnost, spotřeba rozp. atd). 

 

I přes uvedené připomínky mohu konstatovat, že práce má vysokou odbornou úroveň, je přehledně sepsána jen 

s minimem chyb nebo překlepů. Daná tématika stanovení retionidů a tokoferolů je velmi aktuální a má své uplatnění 

v klinické analýze. Výsledky této diplomové práce již byly prezentovány na odborných konferencích formou 2 posterů. 

Protože diplomantka Hana Vlčková splnila všechny požadavky kladené na diplomové práce, doporučuji její práci přijmout 

k obhajobě. 
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