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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
 
Předložená práce dodržuje klasickou doporučenou strukturu a členění diplomových prací. Je sepsána 
věcně a přehledně, nicméně detaily by zasloužily více pozornosti. Jedná se o nejednotnost uvádění 
např. jednotek, rozměrů kolon či mezer při číselném vyjadřování jednotek, dále časté překlepy 
(zejména Amaratnh místo Amaranth), používání desetinných čárek vs. desetinných teček v českém 
textu a správné číslování citací (str. 14, 15 atd., kde citace nenavazují). V některých částech by 
formulace textu přeloženého z angličtiny zasloužila větší důslednost, aby nedocházelo k nevhodné 
volbě terminologie, jako např. „mobilní fáze lineárně vzrůstala“ (str. 21) nebo „maximální úroveň 
látky“ (str. 18). Překlad anglických výrazů by měl být důsledný, pokud tyto ekvivalenty existují? (např. 
p-credine (str. 20), xanthenes (str. 14), erythrosine (str. 41) či výraz solvent). 
Kapitola 4.1.7, která je prezentována formou textu, by pravděpodobně byla daleko přehlednější ve 
formě tabulky. 
Kalibrační rozmezí je vhodné uvádět od nižší koncentrace k vyšší. 
Část výsledky a diskuse by mohla obsahovat širší diskusi a vysvětlení dosažených výsledků. Některé 
formulace, které autorka používá, opět nejsou zcela přesné (např. str. 39 – K úplné separaci…atd., 
kde autorka zmiňuje použití kyseliny octové, zatímco použita byla kombinace kyseliny octové a TEA). 



Počet desetinných míst pro mnohé parametry uváděné v tabulkách i v textu je nadbytečný. Na 
druhou stranu však velice kladně hodnotím velké množství provedených experimentů, vyhodnocení a 
grafickou prezentaci dat. 
 
Dotazy a připomínky:  
 
(1) V kapitole 4.2.4 autorka píše, že „výhodou gradientové eluce je zrychlení analýzy a záruka 

oddělení složek s naprosto odlišnou polaritou v přijatelném čase“. Je toto tvrzení správné? 
 

(2) V kapitole 4.1 autorka popisuje vlastnosti jednotlivých analytů, kdy se soustředí zejména 
molekulovou hmotnost (MW) a rozpustnost. Jaký má účel uvádění MW na 6 desetinných míst? A 
které fyzikálně chemické vlastnosti jsou nejdůležitější z hlediska chromatografické separace. 

 
(3) Příprava roztoků (kapitola 5.3.1) zahrnuje neobvyklý krok – rozpuštění navážky v 1 ml MeOH a 

dále přídavek 0,25 ml vody. Můžete prosím tento krok vysvětlit a dále diskutovat správnost 
výpočtu koncentrací připravovaných roztoků? 

 
(4) V kapitole 5.3.3 autorka zvolila pro validaci koncentrační úroveň 500 mg/l. Jaké jsou očekávané 

koncentrace sledovaných barviv v reálných vzorcích? Proč nebylo zvoleno více koncentračních 
úrovní pro validaci? Proč bylo použito 8 roztoků pro tuto validaci? 

 
(5) V kapitole 6.1 autorka uvádí, že separace probíhala při průtoku 3 ml/min, zatímco v kapitole 

5.2.1 je hodnota pouze 2 ml/min. Které ze dvou tvrzení je správné? Co je myšleno pojmem 
přijatelná symetrie a velikost píku (str. 33)? 

 
(6) Z jakého důvodu bylo pro počáteční optimalizaci separace testovaných barviv zvoleno pH 7,0 a 

isokratická eluce? Jde o časově náročnější typ eluce a tato informace pravděpodobně chybí 
v části 6.1 stejně jako uvedení poměru testovaných složek. Zvolené rozmezí teploty bylo pouze 
30-45 °C. Máte pro tuto volbu odůvodnění? Byly pozorovány významné rozdíly v selektivitě 
v takto úzkém teplotním rozmezí? 

 
(7) Dovede autorka zdůvodnit, proč při kyselém pH za využití kyseliny octové docházelo k silnější 

retenci barviva erythrosin? 
 

(8) Máte nějaké vysvětlení pro RSD > 20% pro erythrosin při jeho stanovení v limonádě? Proč jsou 
hodnoty % RSD u správnosti uváděny znovu, přestože jsou naprosto shodné s těmi u přesnosti? 

 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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