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oponentský posudek

Diplomová práce
Stanovení vybraných vitamínů rozpustných v tucích pomocí HPLC.

Diplomová práce se zabyvá řešenim experimentálnÍ metody pro stanoveni vit. A,
o-tokofero|u' B - karotenu a |ykopenu v bio|ogickém materiálu. Kromě podmínek
v|astního stanovení, včetně ana|yticktých parametrů metody, by|y stanoveny i
koncentrace jednot|ivlých |átek v krvi u dárců a vybraných skupin pacientů
s kardiovasku|árním onemocněním'
V souvislosti s nárůstem civilizačních onemocnění (včetně kardiovaskulárních)
stoupá q7znam sledování i těchto parametrů a to zejména pro jejich vyznamný
antioxidační Účinek. SniŽuje se tak negativní vliv vo|ných radiká|ů na rozvq a průběh
jednot|iqých onemocnění.
Celá práce je přehledně uspořádána a podává systematický a uce|ený obraz o
s|edované prob|ematice.

V teoretické části jsou shrnuty základní údaje o vitamínech rozpustných V tucích,
jejich váah ke kardiovaskulárním onemocněním' Současně jsou uvedeny varianý
HPLC metodik pouŽívaných pro stanovení-
Uvod (str'11).....vitamíny rozpustné v tucích (|ykopen)..' Je lykopen skutečně
vitamínem? Pokud ano' pak uved,te citaci event.zdůvodněte.
Kap.2'3.3. (str'26)... |ze využít Ramanovu spektrometrii ike kvantitativnímu
stanovení? Existuje práce, Kerá by srovnávala tuto metodu se stanovením v krvi?

Experimentá|ní část charaKerizuje podmínky stanovenÍ jednot|ivlých látek
(chemiká|ie, přístroje, roáoky, parametry HPLC).
Jsou uv^edeny ana|ytické parametry metod' koncentrace |átek u jednotliých skupin
pacientů, je provedena statistická ana|ýza dat. Je provedena kore|ace h|adin
vitamínů s věkem.
Kap.3.3' (str.28).'. není definován soubordárců, přestože v kap.1., kap.S., kap.6.,;e
uváděno, Že by|y vzorky dárců ana|yzovány'
Kap.4 (str. 37) .'. obr.10' Není definován průběh kalibrační křivky'
Kap.4 (str.35.50)'. ' Nejsou uvedeny rnýs|edky sledovaných parametrů u dárců' Proč?
Kap.4.3"1. a4.3.2' (str'40)'.. u lykopenu je udávána hodnota CY=22o/o a r,nýtěŽnost
pod 50 %. Je moŽné pň těchto parametrech vůbec pouŽít metodu v k|inické praxi?
Pokud ano, jak poté hodnotit qýs|edky?

Závérem-. Dip|omantka sp|nila zadání práce kromě bodu 2c. Zaved|a HPLC metodu
na stanovení vitamínů v p|azmě. Současně urěi|a ana|ytické parametry metod.
NekomentovaIa však vhodnost jejich vyuŽití.
Přesto před|oŽená práce splňuje podmínky kladené na diplomovou práci a
doporučuji, aby práce by|a přijata k obhajobě.

Práci hodnotím známkou:
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