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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Diplomová práce (DP) prezentuje hodnocení vlivu ochucovadel na matricové efekty (ME) a 
obsah katechinů ve vybraných zelených komerčně dostupných sáčkových čajích a 
v laboratorně připravených směsích.  
V DP postrádám záznam nebo chromatogram z měření obsahu katechinů.  
Nadpis tabulek se uvádí nad tabulkou.  
 
Dotazy a připomínky:  
- DP navazuje na práci autorského kolektivu z katedry (Svoboda P, Vlčková H, Nováková L.), 
tato publikace není v DP správně citována. Zdroje nejsou citovány jednotně (např. zdroj 46 a 
47). 
- v úvodu je uvedeno, že ME by mohly být jedním z problémů způsobujících snížený obsah 
katechinů v čajovém nálevu. Prosím vysvětlete toto trvzení. 
- některé zkratky nejsou vysvětleny (MW, MR), v práci je několik překlepů (např. zelný čaj, 
bod Bod, dvounásobná, str. 37 rozdílná velikost textu), několikrát chybí mezera na začátku 
věty. 
- str. 31 - obsah ochucovadel např. vanilka a růže se v komerčních směsích, podle tab. 6, 
pohybuje do 3%. Přesto byl pro testování ME použit obsah 15%? 
- str. 34, tab 7 - hodnoty koncentrací pro kalibraci nejsou řazené chronologicky. 
- podmínky pro UHPLC - MS/MS metodu nebyly optimalizovány v rámci DP, byly použity 
podmínky z jiné práce. V DP by měl být uveden odkaz na příslušnou literaturu u příslušné 
kapitoly a nejenom v abstraktu. 



- některé hodnoty jsou výsledkem dvou měření, některé tří, jiné výsledkem pouze jednoho 
"měření". Jedná se o jednu přípravu a vícenásobnou analýzu a nebo o opakovanou přípravu 
vzorku a následnou analýzu? Považujete směrodatnou odchylku výsledků měření 30% za 
přijatelnou? I s ohledem na to, že se jedná o "reálné vzroky, které se ne vždy chovají 
ideálně" (str. 39) - zároveň vysvětlete toto trvzení.  
- str. 35 - negativní i pozitivní ME vykazují hodnoty vyšší než je 100%? 
- DP obsahuje velké množství tabulek, někdy jsou výsledky uvedeny duplicitně. Např. tab 16 
a 19 obsahuje hladiny katechinů u některých vzorků stejné, u některých vzorků se obsahy 
liší, takže není jasné, zda tabulky prezentují shodná nebo jiná měření. Zařazení tabulek 17 a 
18 se mi zdá nelogické.  
str. 42 - tab. 19 - co znamená výraz "přídavek"? 
 
Dotazy: 
1. Většina ME je v rozmezí 90%-110%, často do hodnoty 5%. Považujete tyto hodnoty za 
významné?  
2. Tabulka 11 shrnuje obsah katechinů v komerčně dostupných sáčkových čajích. U 
dochucených čajů je obsah katechinů nižší, což vysvětlujete douhodobým skladováním. 
Může to být i tím, že je v sáčku nižší obsah čaje? (z tabulky 5 není složení zcela jasné) 
3. Čím si vysvětlujete, že např.v  čaji s ochucovadlem kořen zázvoru byl obsah katechinů o 
26,76% vyšší než v čaji neochuceném? ME tohoto ochucovadla je zanedbatelný.  
4. Jakým způsobem byste nám doporučil připravit si zelený čaj, abychom z něj získali co 
nejvíce katechinů? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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