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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

Předkládaná práce se zabývá využitím moderních optických metod při studiu degradačních 
pochodů, které nastávají při skladování piva v lahvích. Je zajímavá tím, že kromě optických 
metod, založených na využití speciálního přístroje COLORTURB zkonstruovaného na pracovišti, 
kde se diplomová práce prováděla, zahrnuje také využití degustačního posuzování senzorických 
změn v degradovaném nápoji. 

Teoretická část se stručně a přehledně věnuje složení (chmelové pryskyřice, polyfenoly, 
riboflavin a jeho produkty) piva, jeho koloidní stabilitě, a popisu fyzikálních optických metod 
využitých ke zkoumání degradace piva. 
    Aby byly lépe postiženy a vysvětleny chemické reakce probíhající během degradace piva, 
jsou v práci využity modelové roztoky. Optické změny obou typů vzorků, tj. změny hodnot 
absorbance na 3 vlnových délkách, měřené na přístroji COLORTURB, byly pak korelovány se 
zjištěnými senzorickými změnami a úbytkem riboflavinu (fotosensitizér přenášející energii 
dopadajícího světla na hořké chmelové látky) ve vzorku. Byly sledovány fotoprodukty 
degradačních reakcí, zejména MBT, tedy látky zodpovědné za nepříznivou pachuť („letinková 
příchuť“) světelně poškozeného piva. Část práce byla věnována stanovení reprodukovatelnosti 
měření na přístroji COLORTURB. 

Bylo zjištěno, že riboflavin v pivu i modelových roztocích je degradován světlem o vlnové 
délce 450 nm, částečná regenerace jeho absorbance při 450 nm byla připsána přeměně některých 
jeho fotodegradačních produktů, a byl stanoven vliv jednotlivých dalších složek modelových 
roztoků (riboflavin, cystein, isohumulony) na změnu absorbance. 

Důležitým zjištěním byl nález dobré korelace mezi odbarvováním riboflavinu a intenzitou 
letinkové příchuti. Ten tvoří základ možného velmi rychlého a účinného stanovení světelného 
poškození piva v širším měřítku. 
Po formální stránce je práce dobře napsána, s minimem chyb a překlepů (angličtina abstraktu) a 
s velmi informativní grafickou složkou. Její experimentální část je rovněž dobře propracovaná, se 
spektrem metod sahajících od optických měření, přes analytickou část (HPLC) až po degustační 
testy a jejich vyhodnocení. Podle mého názoru je práce slibným základem dalších studií, které 
mohou mít značný aplikační dopad a hodnotu. 

Závěrem konstatuji, že diplomová práce Jakuba Škody je dobře provedena, dobře sepsána, 
a může sloužit jako základ dalšího velmi žádoucího výzkumu v této oblasti. Hodnotil bych ji jako 
výbornou; je vhodná jako základ k udělení titulu Mgr. Podle zákona č. 111/1998 Sb. 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

1) V názvu práce jsou zmíněny další fermentované nápoje. Byly na nich provedeny nějaké 
pokusy? 

2) Čím si vysvětlujete značné snížení tvorby letinkové příchuti (vzniku MBT) askorbátem a 
kys. ferulovou v modelových roztocích ne však v pivu? 

3) Byly stanovovány další metrologické charakteristiky metody (robustnost, opakovatelnost)? 
 
Práci  
⌧ doporučuji  
� nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
�⌧ výborně   � velmi dobře   � dobře   � neprospěl/a 
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