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II. Posudek oponenta 

 

Cílem diplomové práce Petry Dvořákové bylo vyvinout a optimalizovat metodu pro stanovení karotenoidů 

luteinu, betakarotenu a zeaxanthinu metodou HPLC s UV detekcí. Téma diplomové práce je v dnešní době 

velmi zajímavé, protože řada potravinových doplňků neobsahuje to, co je v nich deklarováno - a uvedené 

karotenoidy se nachází v mnoha přípravcích na trhu dostupných. Diplomová práce je svoji délkou 76 stran a 

rozsahem 30 tabulek, 46 obrázků a 27 literárních odkazů  mírně nadstandardní. 

V teoretické části jsou v rozumné míře popsány vlastnosti sledovaných karotenoidů, základní principy použité 

metody chromatografie a jednotlivé validační parametry. Tato část odpovídá svoji náplní i rozsahem 

požadavkům na diplomovou práci. V experimentální části práce diplomantka nejprve optimalizovala 

chromatografické podmínky a porovnávala separace na celkem 20 (!) různých chromatografických kolonách. 

Pro optimální kolonu Zorbax SB C18 50x4,6; 2 um pak byly změřeny některé validační parametry. Výsledky 

jsou vhodně shrnuty v bohaté grafické dokumentaci včetně stručné diskuze k separaci na jednotlivých 

kolonách.  

Diplomová práce je zpracována kvalitně, je přehledná a údaje jsou logicky seřazeny. Práce má všechny 

potřebné náležitosti, pouze s několika málo překlepy (např. Čl...., J. chromat.....). 

K předložené práci mám tyto připomínky: 

- str. 4  -  při 450 nm to není UV detekce 

- str. 28 a 68 - jaké je správné požadované rozmezí pro Faktor symetrie píku ? 

- str.33 - kap. 4.2.1. - jak byly připraveny zásobní roztoky a v jakém objemu byla navážka rozpuštěna ? 

-str.34- bylo nutné zvolit DAD detektor pro Vaši metodu? Podobně, k čemu byl použit fluorimetrický detektor ? 

- str. 45 a 59- obr. 12 a 31 - porovnáním obou obrázků se zdá byt lepší rozlišení u obr. 12 - proč jste zvolila 

jako optimalní parametry podle obr. 31 ? Nebylo lepší provést avalidace i alespoň 2 či 3 nejlepších výsledků ? 

- literatura - její číslování není popořadě, a jednak zvolený způsob - citace u kapitol - je trochu nestandardní   

K práci mám tyto dotazy: 

1. str.35 - proč byl zvolen nástřik jen 1 ul, při kterém je horší opakovatelnost měření - viz RSD na s. 69 ? 

2. str. 19 - je tvrzení "spektrofotometrické stanovení je nepoužitelné pro směsí látek" pravdivé ? 

I přes pár uvedených drobností a připomínek hodnotím práci jako vysoce kvalitní. 

Protože diplomantka Petra Dvořáková  splnila všechny požadavky kladené na diplomové práce, doporučuji 

její práci přijmout k obhajobě.  
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