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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Předložená práce je věnována studiu světelného poškození piva a vývoji metody pro optickou 
detekci tohoto poškození přímo v uzavřených komerčních lahvích. K optické detekci je využíván 
prototyp přístroje COLORTURB vyvinutý na oddělení Optotermální spektroskopie a elastického 
rozptylu na KCHFO MFF UK v rámci projektu TAČR. Práce byla vypracována ve spolupráci 
s Výzkumným ústavem pivovarnictví a sladařství (VÚPS) a je součástí dlouhodobého výzkumu 
stárnutí piv a dalších roztoků na oddělení Optotermální spektroskopie.  
 
Práce je členěna logicky a přehledně. V teoretické části je stručně podán přehled dosavadních 
poznatků o světelném poškození piva a tvorbě letinkové (světelné) příchutě doplněný o teorie 
absorpce a elastického rozptylu světla v kapalném prostředí. V kapitole „Materiál a metody “ je 
uveden souhrnný popis použitých přístrojů a metod. Prototyp měřící aparatury COLORTURB byl 
využit k detekci optických změn vzorků. Změny chemického složení v průběhu světelného 
poškození vzorků byly analyzovány metodou HPLC na VÚPS v Brně. Ke zjištění letinkové  
příchutě byl využit degustační panel VÚPS v Praze v nově otevřeném Výzkumném degustačním 
centru. V experimentální části práce jsou popsány provedené experimenty a naměřené výsledky. 
V závěru jsou získané výsledky shrnuty a diskutovány. 
 
Autorem byl v rámci diplomové práce testován a optimalizován prototyp měřící aparatury 
COLORTURB a osvětlovací adaptér určený pro definované světelné poškození vzorků. Na 
modelových roztocích byl zjišťován vliv chemického složení a dalších parametrů na změny 
optických vlastností a tvorbu letinkové příchutě při světelném poškození. Byla zjištěna korelace 
mezi poklesem absorbance, úbytkem riboflavinu a nárůstem intenzity letinkové příchutě jak u 
modelových roztoků, tak u komerčních vzorků piv. Na závěr byla zkoumána možnost blokace 
tvorby letinkové příchutě při světelném poškození pomocí vybraných inhibitorů.  
 
Celá práce i její struktura odpovídá rozsahu diplomové práce. Naměřené výsledky jsou vhodné pro 
publikování v recenzovaných časopisech a mohou vést k vývoji optické metody pro rychlou 
detekci světelného poškození piv a jejich náchylnosti ke světelnému poškození. Diplomovou práci 
hodnotím jako výbornou a doporučuji k obhajobě.     
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Práci  
⌧ doporučuji  
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uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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