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 Předkládaná disertační práce se zabývá moderními trendy v kapalinové chromatografii 

v analýze biologicky aktivních látek. Kapalinová chromatografie je významnou analytickou 

technikou, která umožňuje rychlou separaci a kvantifikaci látek.  

 Trendy v kapalinové chromatografii se v současnosti týkají především vývoje nových 

stacionárních fází a zlepšení jejich stávajících vlastností. Dále se zabývají miniaturizací 

chromatografických systémů a tak zvanou "zelenou" chromatografií, která se snaží o přístup 

šetrnější k životnímu prostředí.  

 Vlastní chromatografické analýze předchází příprava vzorku. Jedná se o významný 

krok, na kterém závisí správnost výsledku celé analýzy. V současné době dochází k vývoji 

mnoha nových moderních technik úpravy vzorků. Vývoj těchto technik směřuje především 

k miniaturizaci, automatizaci a mnohonásobnému zakoncentrování cílových analytů.  

 Teoretická část disertační práce je rozdělena do několika okruhů, ve kterých se zabývá 

výše popsanými trendy.  

V první části jsou popsány trendy v oblasti nových stacionárních fází, které se 

zaměřují na vývoj částic s pevným jádrem, sub-2-micronových částic a monolitických 

materiálů. A dále na vývoj stacionárních fází, které mají vhodnější chromatografické 

vlastnosti, tj. lepší schopnost účinné separace v širokém rozmezí pH a za zvýšené teploty.  

 Další kapitola teoretické části se věnuje technikám přípravy vzorku k analýze. 

Příprava vzorku představuje významný krok, na jehož provedení závisí správnost výsledku. 

Popisovány jsou nejčastěji používané tradiční techniky přípravy vzorku. Pozornost je 

věnována moderním extrakčním technikám, které se rozvíjejí v posledních letech.   



 Poslední část se věnuje problematice doplňků stravy. V současné době dochází 

k rozvoji trhu s potravními doplňky, které obsahují koncentrované zdroje biologicky aktivních 

látek. Na trhu se můžeme setkat s případy, kdy je určitá biologicky aktivní látka na trhu 

dostupná ve dvou formách, jako registrovaný léčivý přípravek a jako doplněk stravy. 

Legislativním rozdílům mezi léčivými přípravky a doplňky stravy a z toho vyplývajících 

rozdílů v kontrole kvality je věnována tato kapitola. V rámci experimentální části se dvě 

z prací zabývají přípravou vzorku a vývojem metody pro stanovení vitamívů v doplňcích 

stravy.  

Experimentální část disertační práce je dále rozdělena do tří tematických okruhů. První 

z nich se věnuje technice přepínání kolon. Jsou zde představeny dvě práce, které byly 

vyvinuty a validovány. V prvním případě se jedná o stanovení betakarotenu v doplňcích 

stravy. Druhá práce se zabývá stanovením nesteroidních antiflogistik v lidském séru.  

Druhý okruh se věnuje využití různých stacionárních fází v chromatografické 

analýze. 

V rámci této části jsou uvedeny tři práce, z nichž první z nich se zabývá vývojem 

a optimalizací metody pro stanovení vitaminu E acetátu v různých doplňcích stravy. Další 

práce se zabývá vývojem a optimalizací metody pro stanovení fenbendazolu, praziquantelu, 

pyrantel pamoatu a oxfendazolu používaných k eliminaci parazitujících červů v humánní 

a veterinální medicíně.  Poslední práce se zabývá vývojem metody pro stanovení kyseliny 

askorbové, fenylefrinu, paracetamolu a kofeinu. Porovnávány zde byly monolitické kolony 

s různými rozměry.  

Poslední okruh se zabývá problematikou „zelené“ chromatografie. Zde jsou 

představeny dvě práce. Cílem první z nich bylo navrhnout optimální chromatografické 

podmínky pro stanovení noradrenalinu. Druhá práce se zabývá vývojem a validací metody pro 

HPLC stanovení 4-aminofenolu, kofeinu, paracetamolu a propyfenazonu.   

Vyvinuté metody jsou popsány v publikovaných pracích. Jejich plná znění jsou uvedena 

v přílohách a jsou doplněna krátkým komentářem v kapitole „Výsledky a diskuze“.   


