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I. Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Tématem diplomové práce Petry Dvořákové bylo řešení problematiky optimalizace HPLC separace luteinu, 

zeaxanthinu a betakarotenu. Diplomová práce byla navržena tak, aby po optimalizaci separačního procesu 

byla metoda validována a poté mohla být použita ke stanovení těchto karotenoidů v potravních doplňcích. 

Optimalizace separace se v průběhu prací ukázala být jako velice náročný úkol, zejména v ohledu separace 

luteinu a zeaxanthinu jako polohových izomerů při jejich současné velikosti molekuly. O tom svědčí i velké 

množství testovaných kolon a separací v módu RP a NP. 

I přes zmíněné komplikace byla metoda nakonec úspěšně vyvinuta a separace všech tří látek byla dosažena 

na koloně C-18 s atypickou mobilní fází  methylenchlorid : hexan : acetonitril v poměru 2,5 : 2,5 : 95, kde 

diplomantka zjistila, že zmíněné poměry nepolárních rozpouštědel musí být velice striktně dodržovány. 

Diplomantka poté provedla i základní validaci vyvinuté metody.  Nad rámec diplomové práce byla započata i 

analýza potravních doplňků, ale  bohužel z hlediska komplikovanosti pracovního postupu při úpravě těchto 

vzorků a vzhledem k časové tísni a k nejistotě správnosti dosažených výsledků již tato část nebyla do 

diplomové práce zahrnuta. Diplomantka však z vlastní iniciativy projevila velikou ochotu v započaté práci 

pokračovat a to formou rigorózního řízení. 

Mohu konstatovat že i přesto že zadaný  cíl se v průběhu prací ukázal jako daleko komplikovanější než se 

původně předpokládalo, tak si diplomantka s řešeným problémem poradila velice úspěšně. 

Přístup diplomantky k řešené problematice byl vysoce aktivní, zodpověný a v experimentální části s velkou 

dávkou samostatnosti. Se stejným přístupem zpracovala i text diplomové práce. 

Diplomantka splnila  jednoznačně všechny úkoly a zadaný cíl diplomové práce a proto práci doporučuji 
k obhajobě. 

Navrhovaná klasifikace výborně  

V Hradci Králové dne 29.5.2009 Podpis vedoucího diplomové práce 



 

 

 


