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II. Posudek oponenta 

Diplomantka Kateřina Vrkočová, vypracovala svou diplomovou práci pod vedením Dr. Novákové. 

Cílem výzkumu této práce bylo porovnání zapůjčeného CAD detektoru s běžným UV HPLC 

detektorem při stanovení estrogenních steroidů a fenolických kyselin. V teoretické části je shrnut 

biologický význam steroidů a fenolických kyselin a analytické možnosti jejich stanovení. Podrobně 

je rozebrána problematika detektorů v HPLC, zejména CAD detekce. Práce má nadstandardní 

rozsah cca 80 stran a uvádí 50 citací.  

Experimentální část je popsána přehledně a výstižně.  V kapitole výsledky a diskuse diplomantka 

popisuje experimentální optimalizaci mobilních fází, zejména koncentraci organických kyselin a 

nastavení CAD detektoru pro získání optimálních výsledků. Závěrem celé práce přehledně srovnává 

dosažené výsledky při použití obou typů UV a CAD detektorů. 

Diplomová práce po stránce formální i obsahové vyhovuje všem požadavkům, je svým zaměřením 

originální, má výbornou úroveň, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

K práci mám pouze následující připomínky: 

1.) Na obrázcích 7 a 9 jsou u chromatogramů na osách odezvy částečně oříznutá čísla, což 

snižuje přehlednost záznamů. 

2.) Obecná poznámka – popisky obrázků či tabulek (by mohly být) detailnější (např. tab 9 

„Výsledky testu způsobilosti“) 

 

   

Otázky do diskuse:  

1. Na str. 21 uvádíte:  „Chromatografické píky generované CAD vykazují vyšší asymetrii píku 

než ELSD a UV detektor.“ Je tím rozuměna lepší nebo horší symetrie píku a proč tomu tak 

je? 

2. Str. 50 uvádíte: „Opakovatelnost nástřiku pro retenční časy byla pozorována jako výborná   

(RSD < 1%) u obou typů detektorů“. Otázka zní, může mít detektor vliv na opakovatelnost 

retenčních časů? 

3. Které parametry mohou mít v HPLC největší vliv na opakovatelnost retenčních časů? 

4. Str.52 uvádíte:  „Citlivost obou detektorů byla stejná pro tři analyty a dvakrát citlivější za 

použití UV detekce u dalších tří analytů“. Pokud by se měřila odezva každé látky v jejím 

absorbčním maximu při UV detekci (ve vašem případě byla použita pouze jedna vlnová 

délka 225 nm), nevycházela by citlivost u UV detekce lépe pro úplně všechny látky? 

Navrhovaná klasifikace výborně  

V Hradci Králové dne 9.12.2009 Podpis oponenta diplomové práce 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


