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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Studentka v rámci diplomové práce řešila poměrně aktuální problematiku stanovení kvality 
nutraceutik na českém trhu a to konkrétně nutraceutik obsahující vybrané karotenoidy. Po 
rychlé optimalizaci chromatografických podmínek studentka vybrala vhodné podmínky separace 
pro analýzu v relativně krátkém čase a započala s validací metody a analýzou reálných 
potravních doplňků. Při optimalizaci extrakčních postupů se však ukázalo, že astaxanthin je 
v potravních doplňcích přítomen v esterifikované formě s mastnými kyselinami, což díky vysoké 
lipofilitě mění retenční chování látky při HPLC analýze. Na základě odborné literatury a 
zkušeností z předchozích diplomových prací bylo testováno několik extrakčních postupů za 
extrémních podmínek, avšak vazbu astaxanthinu na MK se nepodařilo rozrušit. Z tohoto důvodu 
byla diplomantkou vyvinuta alternativní metoda pro jeho stanovení  s využitím 
spektrofotometrické detekce bez předchozí separace. Mohu podotknout, že Hana Ferklová se 
zhostila vypracování práce velmi aktivně a takto vystupavala i po celou dobu v laboratoři. 
Závěrem tedy mohu konstatovat že diplomantka splnila zadané cíle diplomové práce a proto 
práci doporučuji k obhajobě.      
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