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I. Posudek oponenta rigorózní práce 

     Předložená rigorózní práce (RP) Mgr. Martiny Dvořákové je sepsána na 78 stránkách a obsahuje 14 

tabulek, 17 obrázků a 86 bibliografických citací. Autorka se zabývá separací devíti flavonoidů (katechin, 

epikatechin, rutin, kvercetin, luteolin, hesperetin, kaempferol, apigenin a isorhamnetin) technikou micelární 

elektrokinetické chromatografie (MEKC) se spektrofotometrickou detekcí s cílem použít vypracovanou a 

validovanou metodu ke stanovení obsahu vybraných flavonoidů v doplňcích stravy.  

     V teoretické části jsou na 18 stránkách fundovaně probrány principy kapilární zónové elektroforézy a 

základy nejdůležitějších elektromigračních metod, přičemž se autorka v souladu se zaměřením rigorózní 

práce zevrubněji zabývá technikou MEKC. Na dalších 13 stránkách teoretické části jsou podány základní 

informace o studovaných flavonoidech a jsou zde též shrnuty údaje o dříve publikovaných separačních 

metodách analýzy těchto látek. V Experimentální části jsou na 7 stránkách přehledně a výstižně vysvětleny 

použité pracovní a validační postupy včetně úpravy vzorku s využitím extrakce na tuhé fázi. Výsledky 

optimalizačních experimentů, jejich diskuse, návrh podmínek separace a stanovení všech 9 flavonoidů 

(včetně zřejmě původně nezamýšlené chirální sparace R- a S- enantiomerů hesperetinu) a výsledky aplikace 

navržené metody při analýze komerčního doplňku stravy Gingio tablety jsou prezentovány na 17 stránkách 

formou přehledných obrázků a tabulek.  

     Práce je sepsána srozumitelně a velmi pečlivě, o čemž svědčí minimální výskyt překlepů. V textu se jen 

ojediněle vyskytují některé nesrovnalosti či nejasné formulace, jež zde uvádím: 

 

1) Na str. 31-33 v části 6.9 jsou diskutovány farmakologické vlastnosti flavonoidů. Proč zde nejsou zmíněny 

jejich antioxidační účinky?  

2) Na str. 35 v chemickém názvu rutinu se vyskytuje překlep „…3-[3,4,5-rihydroxy ….“ 

3) Na str. 38, v části 6.9.1.9 jsou použity zkratky NO, PGE2 , COX2 , které nejsou vysvětleny v Seznamu 

zkratek. 

4) Na str. 41, 11. řádek shora se uvádí, že autoři práce [63] dosáhli detekčních limitů 3,2 a 1,0 mg/ml pro 

katechin a epikatechin v krevní plazmě. Jedná se o správný údaj?  

5) Na str. 42, 10. řádek shora je uveden detekční limit 0,010-0,05 g.mol
-1

. Je v pořádku rozměr u tohoto 

údaje? 

6) Na str. 45, 5. řádek zdola je uveden mezi použitými chemikáliemi butanol. Bylo by vhodné upřesnit, o který 

z izomerů butanolu se jednalo. 

 

Tyto nepřesnosti jsou povětšinou formálního rázu a nikterak nesnižují kvalitu hodnocené rigorózní práce. 

Výsledkem RP je vypracování nové separační metody pro stanovení výše uvedených flavonoidů jakožto 

složek doplňků stravy.   



Tato RP tedy přináší nové, prakticky využitelné poznatky, obsahuje všechny náležitosti a tím splňuje 

požadavky na tento typ kvalifikačních prací kladené. Proto RP Mgr. Martiny Dvořákové  doporučuji 

k obhajobě. 

 

Otázky do diskuse:  

1) Čím si vysvětlujete Vámi pozorované zlepšení separace po přídavku fosfátu do borátového pracovního 

elektrolytu? 

2) V Tab. 3 na str. 59 uvádíte hodnoty rozlišení pro Vámi studované analyty. Jaká hodnota tohoto parametru 

se obecně považuje za dostatečnou? 
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