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II. Posudek oponenta 

 

Posluchačka Michaela Voříšková předložila diplomovou práci týkající se optimalizace stanovení obsahu kafru 

pomocí HPLC, především se zaměřuje na úpravu vzorku před analýzou a validaci zvoleného postupu. Práce je 

členěna obvyklým způsobem, má 59 stran, je doplněna přehlednými tabulkami, grafy a chromatogramy. V práci je 

citováno 23 literárních pramenů. Práce je zpracována pečlivě a s minimálním počtem překlepů. 

K práci mám tyto připomínky:  

Str. 16: předposl. věta – Zásobníky m.f. ……umístěné v samostatném prostoru. – jsou i jiné způsoby 

Str. 17: kap. 3.1.3. není uvedena literatura 

Str. 20: předposl. věta – u citlivosti detektoru nejsou uvedeny horní indexy  

Str. 22: neúplný chemický název 

Str. 23: kap. 3.2.2.  – uvádíte i.m. podání s centrálním analeptikým účinkem s odkazem na literaturu z roku 1979 

Str. 32: kap 4.1.4. – zdvojení textu a věta, která tam nepatří 

Str. 39: 3 věta – m.f. přefiltrována pomocí odsávací baňky – jaký je vhodnější popis filtrace? 

kap. úprava vzorku  v závorce jsou uvedeny možnosti úpravy - poměr masti a rozpouštědla je stejné jako 

změna navážky masti 

Str. 43: odkaz na normu, vyskytuje se i v závěru – o jakou se jedná, je uvedena v literatuře? 

Str. 46: u linearity  uvést procentuální rozmezí v jakém byla ověřována, v teorii se zmiňujete o 50 -150% 

Str. 50: obr. placeba – je v ret. čase kafru vidět pík 

Str. 54: bod 2, bylo by dobré zvolenou úpravu vzorku uvést 

Pak bych měla dotaz: Na str. 19 se zmiňujete o předkolonkách, mělo by význam její použití i pro vaši práci? 

Přes uvedené drobné formální nedostatky hodnotím tuto práci kladně. Působí uceleně a splňuje všechny požadavky 

kladené na diplomové práce. Doporučuji práci k obhajobě.  
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