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II. Posudek oponenta 

Diplomantka  Lenka Krčmová, vypracovala svou diplomovou práci (DP) na pracovišti 

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

význam vitaminu A, jeho možnosti stanovení, teorie HPLC a validace HPLC metod. Zajímavě 

působí kapitola Analýza biologického materiálu, kde jsou shrnuty cenné informace odběru, 

transportu a úpravy vzorků s důrazem na kritické kroky v této pre-analytické části.  V kapitole 

výsledky a diskuse diplomantka popisuje experimentální optimalizaci HPLC stanovení vitaminu A  

a jeho esterů v biol. materiálu. Problematika separace (nutnost použití gradientové eluce) a nalezení 

vhodných podmínek pro LLE vzorku jsou přehledně diskutovány. Vypracovaná metoda je 

kompletně validována s velice dobrými výsledky i přestože se jedná o biologický materiál. DP je po 

formální stránce zpracována velmi precizně, s velkou pečlivostí a bez gramatických chyb. Diskuse 

výsledků má výbornou úroveň a svědčí o schopnosti diplomantky orientovat se v zadané 

problematice.  

K práci mám pouze drobné připomínky: 

1.) sjednotit terminologii – methanol x etanol, nebo např. str. 20 methanol-voda a…. metanol-

…. 

2.) Citace jsou součástí věty. Tečka by měla být umístěna až za citací. 

3.) Str. 28, obr. 6b – překlep – silikagelového monolitu 

4.) Str. 60 – gradientová eluce by měla být rozepsána v časech od -  do např. 0 – 2,1 min., 2,1 – 

4,9 min, atd… pro větší přehlednost 

 

 

Je možné konstatovat, že diplomová práce má výbornou úroveň, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

   

Otázky do diskuse:  

1. str. 21 odstavec d) uvádíte že metoda CE má nízký detekční limit. Je tohle tvrzení bezesporu 

pravdivé? A pokud ano tak proč? 

2. str. 24 uvádíte že pomocí HPLC je možné analyzovat látky různé polarity i těkavosti. Je 

vhodné analyzovat těkavé látky pomocí HPLC, nebo existuje nějaká výhodnější metoda? 

3. str. 64 – asymetrie píků. Uvádíte požadavek T < 2,0 pro dobrou symetrii. Jaký je tedy pík 

s faktorem T = 0,5? U tabulky č. 5 si troufám tvrdit že výpočet asymetrie nebyl proveden 

postupem uvedeným nad tabulkou. Tušíte z čeho vyplývá moje tvrzení? 

4. Odkud byl vzat požadavek na asymetrii  T < 2,0? Je to nějaká oficiální norma? 

 

Navrhovaná klasifikace výborně  

V Hradci Králové dne 22. 5. 2006 Podpis oponenta diplomové práce 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


