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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Studentka v rámci diplomové práce řešila poměrně aktuální problematiku stanovení obsahu 
antokyanů v různých odrůdách černéh rybízu. Tato práce navazuje na výzkum a požadavek 
Výzkumného ústavu ovocnářského v Holovousích. Studentka při vývoji metody testovala různé 
chromatografické podmínky, které souvisely se separací čtyř majoritních antokyanů obsažených 
v rybízu. Získaná data zpracovala do přehledných chromatogramů a tabulek. Po optimalizaci 
chromatografických podmínek studentka vybrala vhodné podmínky separace pro analýzu 
v relativně krátkém čase. Diplomantka metodu validovala a použila ke stanovení antokyanů 
v různých odrůdách černého rybízu. Závěrem práce zhodnotila různorodost jednotlivých 
antokyanů co se týče jejich obsahu i poměrného zastoupení. Mohu podotknout, že Michaela 
Bobríková se zhostila vypracování práce velmi aktivně a takto vystupavala i po celou dobu 
práce v laboratoři. 
Závěrem tedy mohu konstatovat že Michaela Bobríková jednoznačně splnila zadané cíle 
diplomové práce a proto práci doporučuji k obhajobě. 
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