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Oponentský posudek k diplomové práci: Stanovení glukosinolátů v rostlinných materiá-

lech 

Jméno uchazeče: Bc. Veronika Holá 

Studijní obor: Analytická chemie 

Diplomová práce Bc. Veroniky Holé se zabývá stanovením glukosinolátu v rostlinných 

materiálech. Oceňuji, že autorka se naučila pracovat se dvěma různými analytickými techni-

kami, což není v rámci diplomových prací zcela běžné. A dále velice oceňuji, že se zabývala 

analýzou reálného komplexního biologického materiálu, což je vždy pro analytického chemi-

ka vzrušující výzvou. Popsané postupy ve vývoji a optimalizaci metodiky pro stanovení glu-

kosinolátu v biologickém materiálu jsou správné s logickou posloupností. Práce je psána 

čtivě, i když se místy objevují slohové neobratnosti a čtenář se musí u některých pasáží po-

měrně silně soustředit, aby zcela pochopil předkládanou myšlenku. Výsledky jsou správně 

diskutovány a ve většině případů dokumentovány řadou názorných grafických zobrazení. 

Předkládanou diplomovou práci hodnotím kladně a vřele ji doporučuji k přijetí k dalšímu 

řízení.     

 

Dotazy k obhajobě: 

1, Na straně 25 píšete, že šťáva z brokolice byla zfiltrována. Jaký jste použila filtr a z jakého 

materiálu byl? Testovala jste, zda by se na filtru nemohly studované analyty zadržet?  

2, Na straně 26 popisujete promývací postup kapiláry na začátku měřícího dne. Byl tento 

postup optimalizován, nebo se jedná o nějaký standardní postup? Jak by se případné nepro-

mytí kapiláry tímto postupem na začátku dne odrazilo na získaných elektroferogramech? 

3, Né zcela jsem pochopil diskusi související s obrázkem 11 a stabilizací kapiláry po měření 

reálného vzorku. Z obrázku 11 se zdá, že migrační časy byly nejvíce reprodukovatelné po 
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promytí 1 M HCl, ale nakonec jste vybrala k promývání kapiláry 1 M NaOH, kdy v textu 

tvrdíte, že migrační časy byly po promytí NaOH na 97,5% původních hodnot. Z obrázku 11 

se zdá, že ale hodnoty migračních časů dosahovaly odhadem 90% a méně. Můžete to komen-

tovat? 

4, Odpovídá použitý gradient u obrázku 20 gradientu uvedenému v tabulce 1? Pokud ano, tak 

bude popisek u obrázku nebo tabulky chybný. Pokud ne, mohla byste ukázat chromatogram 

za gradientové eluce uvedené v tabulce 1? 

5, Jak jste určovala lineární dynamický rozsah metody, LOD a LOQ? 

6, Jakým způsobem byste řešila problém s „citlivostí“ (rozumějte z pohledu LOD) Vaší me-

tody?        

 

 

Datum vypracování posudku: 5.6.2020 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta: RNDr. Petr Kozlík, Ph.D. 
 


