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Název práce:  Stanovení celkové antioxidační kapacity ve vybraných potravinách a 
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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah DP a její členění 

X A - přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N – nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

X B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 

názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

X A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 
dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 

4. Jazyk práce 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

X B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   

obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

X A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspkojivá, s ojedinělýmmi většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

 

 Posuzovaná diplomová práce slečny Karolíny Průchové se zabývá jednou z možností 

stanovení celkové antioxidační kapacity vybraných reálných vzorků a potravinových doplňků. 

Literární část je velmi obsáhlá a svědčí o podrobném studiu dané problematiky. Diplomová práce 

obsahuje celkem 169 citací. V literární části je diskutována problematika průtokových metod, 

luminiscence, volných radikálů a antioxidantů.  

 Výsledková část a diskuze přináší řadu experimentálních dat, která jsou přehledně vyjádřena 

v podobě grafů a tabulek. Práce je sepsána čitelně, v logickém sledu, s drobným množstvím 

překlepů (zejména v oblasti formátování a gramatiky). Výsledková část a diskuze přináší pohled na 

způsob zavedení nové koncepce FIA stanovení pro praktické využití. Větší část práce tvoří 

optimalizace aparatury a řešení experimentálních problémů. Z předložené práce vyplývá vysoká 

zručnost, schopnost a nápaditost autorky řešit nastalé komplikace. V druhé části výsledkové části a 

diskuze je provedena analýza téměř třiceti reálných vzorků (zahrnující vybrané čaje, kávy, 

čokolády, vína, piva a potravinové doplňky) a ověření správnosti metody analýzou referenčního 

vzorku. 

 Přínosem této práce je rozšíření možností stanovení celkového obsahu antioxidační kapacity 

vybraných reálných potravinových doplňků metodou průtokové injekční analýzy se 

spektrofotometrickou detekcí, založenou na chemiluminiscenci. 

 K předložené diplomové práci slečny Průchové mám několik drobných poznámek a otázek 

uvedených níže. Tyto otázky jsou projevem mého zájmu o danou problematiku a nikterak nesnižují 

kvalitu předkládané diplomové práce. 

 

Poznámka:  

Str. 48, obr. 4.6: místo ml.min
–1

 je uvedena chybně jednotka ml.s
–1

 a i v textu. 

 

B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1) Str. 43: V jakých parametrech se lišily spektrometry použité v bakalářské a diplomové práci? 

 

2) Str. 46: Máte představu o tom, co může být příčinou vysoké nestability signálu při použití 

vysoké koncentrace peroxidu vodíku?  

  

3) Str. 53, 2. odst.: Pokud je trolox ve vodě nerozpustný, nepozorovala jste při snižování 

koncentrace ethanolu překročení součinu rozpustnosti troloxu a jeho vysrážení?  

 

4) Str. 54, obr. 4.11: Jaký význam má přítomnost reakční cívky (označené v obr. písmenem C), 

případně u jiných schémat? 

 

5) Str. 59, obr. 4.15: Jaké je vaše vysvětlení posunu signálu od nuly na ose x?  

 

6) Str. 60, obr. 4.16: Na obrázku 4.16 jsou zobrazeny pro jednotlivé body chybové úsečky. Na 

základě jakého postupu jste tyto úsečky konstruovala? 

 

7) Str. 61, tab. 4.1: Bylo by též možné vyjádřit finanční náklady na jednu analýzu?  

 

8) Na základě čeho jste odhadovala velikost ředění pro jednotlivé reálné vzorky?  

 

9) Nemůže mít přítomnost ochranného pytlíku v případě čajů, nebo nutnost filtrování sypaných 

čajů vliv na naměřenou antioxidační kapacitu?  



Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 
 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   
 

 

Navrhovaná celková klasifikace: výborně 

 

 

 

 

 

Datum vypracování posudku: 2.9.2012 

 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. 
 

 


