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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:  
Diplomová práce je sepsána přehledně, obsahuje podrobnou teorii ke sledovaným analytům 
včetně jejich biologické aktivity, popis HPLC techniky včetně validačních parametrů a dále 
nadstandardní počet chromatogramů ve výsledkové části. Zabývá se optimalizací, validací a 
aplikací vyvinuté HPLC metody pro stanovení vybraných kumarinů v 60 vzorcích Tokajského 
vína a dalších 12 vzorcích vín a lihovin. 
 
Dotazy a připomínky:  
Zkratka kumarin-epoxidu (CE) je sice přebraná z literatury, ale běžně je používaná pro jinou 
separační techniku, takže bych doporučila zvolit jiné označení. 
str. 28 - je opravdu potřeba 100% výtěžnost přípravy vzorku? 
str. 40 a dále - chromatogramy mají odlišné měřítko obou os a dá se těžko sledovat, jestli 
jsou reteční časy posunuté nebo nejsou. Navíc je koncentrace standardů zvolená velmi 
vysoko v porovnání s reálnými vzorky vín. 
str. 56 - chybí hodnocení separační účinnosti gradientové eluce - prosím o doplnění do 
prezentace k obhajobě. 
str. 65 - zmiňujete, že vyšší hodnota RSD u testu opakovatelnosti je způsobená chybou 
v pipetování, ale nastřikujete přece opakovaně jeden roztok, takže pipetování tam nehraje 
žádnou roli. 
Dotazy: 
1. Validační parametry a jejich limity jsou popsané v několika normách, které zmiňujete 
v teoretické části. Při vlastním hodnocení validačních parametrů ale tyto normy necitujete a 



čerpáte z různých učebnic a jiných zdrojů. Limity jsou často jiné než v daných normách - jaký 
je např. limit pro přesnost nebo výtěžnost, které jste si nastavila na 2% a 96-104%? Navíc 
používáte parametr faktor chvostování a limit čerpáte z lékopisu, kde se jedná o faktor 
symetrie a nepoužívá se pro aplikace v analýze potravin. Uveďte prosím velmi stručné 
shrnutí validačních parametrů v normě FDA. 
2. Při analýze testovaných vzorků nebyla použita prakticky žádná příprava, vzorek byl rovnou 
dávkován na kolonu. Pozorovala jste problém s vyšším obsahem cukru a tím pádem vyšší 
viskozitou některých vzorků? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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