
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Téma diplomové práce Aplikace SPE a technologie monolitních kolon 

v HPLC analýze biologicky aktivních látek 

Jméno studenta, studentky Šárka Horčičková 

Jméno oponenta Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.  

      

II. Posudek oponenta 

Diplomantka  Šárka Horčičková, vypracovala svou diplomovou práci (DP) na pracovišti 

Gerontologické a metabolické kliniky FN HK. V teoretické části jsou přehledně shrnuty biologický 

význam vitaminu D, A a E, a možnosti jejich stanovení. V práci jsou rozepsány i principy a použití 

SPE a LLE extrakcí. 

Teoretická část je napsána velice zajímavě, ale poměrně rozsáhle a jako oponent bych preferoval 

spíše stručnější variantu, protože 50 stran teorie je na práci tohoto charakteru až příliš. Na druhou 

stranu musím ale vyzdvihnout vytříbenost slohu a kvalitu textu s absencí překlepů a gramatických 

chyb. To platí i pro část experimentální.  V kapitole výsledky a diskuse diplomantka popisuje 

experimentální optimalizaci různých SPE extrakčních procedur pro vybrané vitaminy, kde bylo 

dosaženo různých výtěžností. Metoda SPE extrakce byla i částečně validována. Jako oponent 

oceňuji náročnost experimentů s biologickým materiálem, které vždy vyžadují precizní přístup 

k práci a k hodnocení výsledků.  

DP po stránce formální i obsahové vyhovuje všem požadavkům, má výbornou úroveň, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 

K práci mám pouze následující připomínky: 

 

1.) Při testování objemu elučních činidel srovnáváte v tabulce 20 a 21 výtěžnost extrakce a 

tvrdíte, že bylo dosaženo přibližně stejné výtěžnosti jak při použití 1,5ml metanolu tak i při 

použití 2 ml metanolu. Přitom některé hodnoty se liší o 10% a u retinolu dokonce o 30% 

(86,6 vs. 57,5). Co je tedy míněno vysvětlením „přibližně stejné“? 

2.) Proč byl testován vliv centrifugace na výtěžnost extrakce? Má tento krok z teoretického 

hlediska nějaký smysl, či byly s tímto krokem na pracovišti nějaké lepší zkušenosti? 

 

 

   

Otázky do diskuse:  

1. Byla testována i další eluční činidla kromě methanolu a hexanu? 

2. Na str. 28 uvádíte nádhernou větu týkající se analytických stanovení: „Pro velmi nízké 

koncentrační úrovně nelze očekávat zázračnou přesnost měření“. Dokážete laicky vysvětlit, 

co je touto až příliš pravdivou větou myšleno? 

Navrhovaná klasifikace výborně  

V Hradci Králové dne 26. 5. 2009 Podpis oponenta diplomové práce 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


