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Téma práce si autor/ka vybral/a z nabídky katedry. 

Práce s literaturou autora/ky byla  výborná. 

Jazyková vybavenost autora/ky byla  výborná. 

Invence autora/ky byla  výborná. 

Iniciativa autora/ky byla  výborná. 

Autor/ka pracovala s dopomocí samostatně, zodpovědně.  

Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a s pomocí vedoucího.  

Metodická zdatnost a zručnost autora/ky  byla výborná. 

Interpretace výsledků byla samostatná, s malými korekcemi.  

Hodnocení výsledků v kontextu jiných prací bylo velmi zodpovědné. 

Práce v kolektivu, kooperativnost autora/ky byla  výborná. 
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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Studentka během vypracování diplomové práce provedla značné množství experimentů, které 
souvisely s hodnocením retenčních charakteristik vybraných potravinových barviv na novém 
monolitickém sorbentu frimy Merck s nitrilovou stacionární fází. Vyzkoušela řadu pufračních 
systémů a získaná data zpracovala do přehledných grafů a tabulek. Závěrem práce studentka 
vybrala vhodnou gradientovou eluci, která umožnila separaci šesti červených barviv v poměrně 
krátkém čase. Nutno podotknout, že celá validovaná chromatografická metoda pracuje bez 
použití jakýchkoliv organických rozpouštědel a tím se stává poměrně unikátní. Na druhou stranu 
princip retence, respektive náhlé eluce barviv s čistě vodnou mobilní fází na koloně nebyl ani 
s pomocí školitele blíže odhalen. 
Diplomantka metodu validovala a použila ke stanovení některých nejčastěji používaných barviv 
v reálných vzorcích sirupů, piva a limonády. Díky originalitě vyvinuté metody se dá předpokládat 
že diplomová práce bude sloužit jako podklad pro publikační výstup vypracovaný školitelem. 
 
Závěrem tedy mohu konstatovat že Tereza Boháčová splnila zadané cíle diplomové práce a 
proto práci doporučuji k obhajobě. 
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