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I. Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Tématem diplomové práce Lucie Novákové bylo řešení optimalizace metody stanovení MSM pomocí plynové 

chromatografie a využití vyvinuté metody pro stanovení MSM v potravních doplňcích běžně dostupných na 

trhu v ČR. Diplomová práce byla pokračováním experimentů a stanovení, které byly na našem pracovišti 

prováděny pro firmu Orling (konkrétně se jednalo o analýzu Geladrinku a dalších produktů). 

Diplomantka poměrně rychle optimalizovala stávající metodu a po té jí validovala pro analýzu obsahu MSM 

v přípravku Geladrink. Další experimentální část práce byla zaměřena na stanovení obsahu MSM ve 

vybraných chondroprotektivech dostupných v lékárnách v ČR. Jednalo se cca o dalších 6 přípravků různých 

výrobců. Výsledky naměřených a deklarovaných obsahů jsou pak shrnuty v závěru práce. 

Experimentální část práce, obsluhu instrumentace a vyhodnocení výsledků zvládla diplomantka velmi dobře. 

Bohužel to stejné jako školitel nemohu říci o sepisování a tvorbě teoretické části práce.  

Absence komunikace se školitelem až do 30.dubna tohoto roku vyústila pak v poněkud hektické 

dopracovávání některých částí diplomové práce, což odpovídá zhoršené kvalitě některých pasáží. 

Jako školitel nemohu opomenout komentář k odevzdané diplomové práci, kde nebylo zohledněno 

doporučené jednotné formátování odstavců do bloku a při tisku došlo k částečnému zneviditelnění poměrně 

důležitých chromatogramů. Navíc dvě ze svázaných kopií jsou „vylepšeny“ nepatrnými vodorovnými čarami 

táhnoucími se skoro všemi stranami diplomové práce. Jelikož je diplomová práce oficiální dokument, jež je 

součástí uznaného vysokoškolského vzdělání, preferoval bych důslednější kontrolu a kvalitu tisku výsledné 

práce….  

Dále doporučuji podepsat prohlášení v práci a kontrolu akademických titulů zmiňovaných osob. 

  

Jako školitel mohu konstatovat že diplomantka si poradila úspěšně s experimentální částí práce. 

Přístup diplomantky k sepisování a dokončování diplomové práce byl již méně zodpověný.  Se stejným 

přístupem zpracovala tedy i text a formát diplomové práce. 

Diplomantka však splnila  úkoly a zadaný cíl diplomové práce. Práci tedy doporučuji s výhradou k obhajobě.  
 
Zapsání klasifikace z diplomové práce jako školitel podmiňuji novým  tiskem a opravou všech 
chromatogramů ve všech původně předložených kopiích diplomové práce. 

Navrhovaná klasifikace dobře  

V Hradci Králové dne 31.5.2010 Podpis vedoucího diplomové práce 



 

 

 


