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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Diplomová práce je zpracována pečlivě a přehledně. 
Malou připomínku mám k rozsahu - je velmi rozsáhlá a podle mého názoru by teoretická část 
mohla být podstatně kratší, vzhledem k analytickému zaměření práce. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
str. 12 - obrázek HPLC systému - obrázek se mi zdá zastaralý, je čerpáno z 20 let starého 
zdroje, zvolila bych novější 
str. 18, 12. řádek shora - "..použitím zázvoru je nauzea a zvracení.."? 
str. 18-22 - Léčebné použití zázvoru - kapitola je jistě zajímavá, ale do analytické práce příliš 
dlouhá, navíc jsou jeho účinky i několikrát zopakované v různých částech práce (např. str. 18 
a 22) 
str. 36, 3. řádek shora - "…doplněno do objemu 3,00 ml…" - v jaké nádobě bylo doplňováno? 
str. 40 a dále - Vývoj metody je na jednu stranu velmi přehledně uváděn v tabulce, ale chybí 
mi tam alespoň nějaké chromatogramy 
str.74 - citace nejsou úplně sjednoceny, pro mě neobvyklé uvádění u prvního autora dřív 
příjmení a u ostatních křestní jméno 
Dotazy: 
1. Str. 14 - jsou nějaké další způsoby dokládání parametru správnost? 
2. Str. 47, 2 odstavec zdola - "Látky kapsaicin a 6-shogaol nebyly nalezeny vůbec." - bylo to 
proto, že ve vzorku nebyly nebo je to metodou extrakce? 
3. str. 67 - stabilita za normální teploty a přístupu světla nebyla provedena? 



  
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 

 
 
V Hradci Králové dne 22.5.2015 …………………………………… 

podpis oponentky / oponenta  
 


