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II. Posudek oponenta 

 

Cílem DP  V. Černé bylo vyhledání optimálních podmínek pro on-line prekoncentraci, separaci a stanovení 

vybrané skupiny sedmi fenolických karboxylových kyselin metodou kapilární elektroforézy (CZE) 

s využitím moderních technik přechodné izotachoforézy s konvenčním nástřikem vzorku či přechodné 

elektroforézy indukované úpravou vzorku vnesením iontu o vysoké koncentraci jako vedoucího stackeru.    

V rámci DP byla též provedena základní validace metody s ohledem na možnost stanovení nízkých obsahů 

těchto povětšině významných antioxidantů v rostlinném materiálu. DP má rozsah 75 stránek a obsahuje 17 

obrázků, 9 tabulek a 36 citací literatury. Je sepsána stručně a srozumitelně, je členěna obvyklým způsobem a 

obsahuje všechny předepsané náležitosti. V teoretickém úvodu jsou na 28 stránkách podány základní 

informace o principech prakticky všech v současné době používaných elektromigračních separačních metod 

a správně jsou vzhledem k zaměření DP podrobněji vysvětleny možné způsoby on-line zakoncentrování 

analytů pro zvýšení citlivosti CZE.  Nechybí ani stručná rešerše prací, zabývajících se stanovením 

přírodních antioxidantů různými separačními metodami včetně CZE. Získané výsledky jsou uvedeny 

přehledně formou tabulek a grafů a jejich diskuse má přiměřenou úroveň. V práci lze však přesto najít 

některé nedostatky, způsobené pravděpodobně nedostatečnou pozorností při finální kontrole rukopisu. Např. 

na str. 40 v tabulce 1 je uveden stejný název 4-hydroxyskořicová kyselina u dvou různých látek a v téže 

tabulce na str. 41 je nesprávně uveden chemický název vanilové kyseliny. Na str. 55 u obr. 12 je v popisu 

zatajena křivka týkající se skořicové kyseliny a na str. 56 je na obr. 13 chybný popis osy X. Na str. 62 je u 

obr. 16 ve výčtu píků separovaných látek dvakrát uvedena kyselina ferulová. Na str. 62 a 64 jsou uvedeny 

odkazy na chybná čísla tabulek. Uvedené chyby však nijak nesnižují celkově velmi dobrou vědeckou úroveň 

diplomové práce. Vzhledem k tomu, že předložená DP splňuje požadavky na tento typ kvalifikačních prací 

kladené,  doporučuji, aby byla přijata k obhajobě. 

 

K diplomové práci mám následující  dotazy: 

 

1) Str. 46, 1. odstavec: z jakého důvodu je nutné kyselinu boritou pro přípravu BGE navažovat na 

analytických vahách s přesností na desetiny mg ?  

2) Na str. 60 uvádíte, že pozitivní vliv na separaci měla programovaná změna teploty v kapiláře ze 20° 

na 24°C ve 3. minutě. Jak rychle taková změna teploty ve skutečnosti proběhne?   
 

Otázka do diskuse:  

Popište stručně mechanismus obrácení elektroosmotického toku působením přídavku hexadimetrin bromidu 

do BGE.  
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