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0ponentský posudek

doktorské disertační práce }-{gr.Evy Svobodové nazvané ''Aplikace
anal.ytických metoc pro analýzu barviv vyuŽívaných v uně}eckýeh
dí1eeh''.

Ána}ysou barviv a pojiv uněleckých děl se na katedře analy*
tieké ehenie zabývají ijž řadu let. Před]-ožené disertační práce

spadá do tohoto okruhu zkou.m'ání a je tentokrát zaměřena na apli*
kace jednak separačních metod /TLc,CZE'IidřKC/ a jednak metod spek-

troskopických /TČ a Ramanova spektroskopie,/. Fráce je založena
na dvoul pub1ikacích,které byIv zaslány do dvou riezínárocních ča-
sopisů a které se týkají využití popisor''anýeh separačních aetod
a separátně &etod spektroskopických. Zbývající tři publÍkace,
které zae}qrcují vystoupení doktorandky na konferencích,rozšiřu*
ji záběr zkouaraných barviv.

Disertační práce m'á k1asické č1eněnÍ. Fo teoretické části
čítající 3C stran,ve které autorka čtenáře seznamu;.ie se studo*

vanýni barvivy, jejich cegradaeÍ a identifikacÍ,násIeduje část
experimentáIní s nutným popisem i''u1y',;rnťntace a pŤípravy VŽOť-

k'3 /6 stran,/. i/ýsleďky a je.jich diskuse .je klíčová část pré'ee

/3C stran/,ve které jsou zdokumentována něření separačními e
posléze spektrometrickými netocani. Iato kapitola ;e sepsána

přehiedně, text .ie doprovázen vhocnýni obrázlqy a tabulkarni, tak*

Že čtenáŤ je o všem cÍ1ežitén dostatečně informován.

Graéíeká st,ránka disertace je na vysoké úrovni,ťornnáIních
chyb je velice málo. Z nich uvácÍin: str.lf-ná bít 3ignonía,
str.l8*rgstlina se nazývé chmer'ek,Scleranthus,str.lJ ná být

Q[gllm,česk.y reveň rebarbora /ne rhubarb,/,str.34 opět Rheun



,/neskIonné/,exponent .je třeba psát na jeden řácek ,/sti'.13/.
K autoree mám něko]'ik dotazl a věcných příporaínek. }řa str.5C

uvédíte,že;ste počítala hodnotJr pK' * 1ogP. Z čeho jste je po-
čítala? V eiektroťerogramu extraktu n.ořen;1r barvířské lstr.56/
jste deiegovaIa pouze tři složky. Kam. se poděIy delší lát$r,
např" lucidín /viz publikaci zr/r Nehraje pří tlc barviv nega*
t,ivní roli pod}ožka z iilínÍku,kd3rž alizarin a ;eho derivát.y jsou
ligandy pro Íonty hlinité? 5tá1o by za to zkusit sk].eněnou pod*

ložku. Nebylo by přehlednější něřit diťerenční spektra? ,qielze

využít také UY*VT$ reťIexnÍ spektra? Vzh1edem ke strukturní po-
cobnosti akouman-lích barviv nebude identiťikace z Ič spekter pa-
trně příliš jistá. Co o ton soucí autorka?

Souhrnně mohu konstatovat,že doktorandka odved}a dobrou pn:fi*

ci,cí1ů cisertace dosáhla. Prokázala pct,řebná znalosti a doved*
nosti v oblastech ínstrumentálních ana}ytických metoc a pctřeb*
nýkrítický přÍstup ke zpracovánÍ a diskusi výsledkr3. Prot,o e]o-

poručují komisi přecloženou práci při;rnout jako coktorskou e

po úspěšné obhajobě navrhncut udělení vědecké hodnosti daktor.
/pYt,/ Í,{gr.Evě 5vcbodavé.
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