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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Diplomová práce Ludmily Bernotové probíhala na zahraničním pracovišti v rámci programu 
Erasmus. Jejím hlavním cílem byla identifikace obsahových látek v potravním doplňku a 
stanovení hlavní aktivní látky za účelem kontroly obsahu, který byl deklarován výrobcem. 
K analýze byly využity metody TLC, sloupcové chromatografie, HPLC, NMR a MS. Výsledky 
ukazují na překročení nejen deklarovaného množství, ale také doporučené denní dávky 
sledované aktivní látky. Přesto nejsou jednoznačné a z analytického pohledu přesně a 
správně zpracované. 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky: 
Prosím o terminologické rozlišení kolonové a sloupcové chormatografie a vysvětlení zkratek 
- CC není uvedeno v seznamu a zkratka CS pro plynovou chromatografii není běžná (str. 
15), v seznamu máte uvedeno GC. 
Překladem vznikly nepřesnosti - preciznost a přesnost v českém abstraktu (místo přesnost a 
správnost) nebo chyby - strange v. strength (str. 27). 
str. 26 - vzorek byl aplikován v různých modech - co je tím myšleno? 
str. 28 - u výčtu detektorů používaných v plynové chromatografii chybí tepelně-vodivostní. 
V kapitole 5 jsou výsledky a komentář uvedeny odděleně od odpovídajících podkapitol - 
v textu se hůř orientuje. 
str. 43 - u linearity by bylo vhodné uvést i lineární rozsah, který byl 0,1 - 2,0 mg/ml (jak byla 
připravena nejvyšší koncentrace, když zásobní roztok má 1 mg/ml?). 
str. 43 - výtěžnost byla hodnocena mimo lineární rozsah - koncentrační hladina 4,0 mg/ml. 



Obrázky 10 a 11 a odpovídající tabulky - jak byl proveden výběr analyzovaných frakcí? 
str. 50, Obr. 13 - signál detektoru neodpovídá uvedené koncentraci 1 mg/ml, která je velmi 
vysoká a vzniká tak otázka přípravy standardů a vzorků a jednotek, ve kterých jsou 
koncentrace uvedeny. Není pak jasný ani výsledek stanovení, kdy nemuselo nutně dojít k tak 
obrovskému rozdílu mezi deklarovanou a stanovenou hladinou RK. 
str. 51 - stanovená koncentrace RK vyhodnocená z kalibrační závislosti (4,2 mg/ml) je mimo 
lineární rozsah. 
str. 52 - doporučená dávka RK je citována ze zdroje z roku 1976, což nemusí odpovídat 
moderním studiím. 
  
Dotazy: 
str. 38 - u SST chybí některé běžně hodnocené parametry - které to jsou? 
Jakou další moderní instrumentální analytickou techniku by bylo možné využít pro identifikaci 
obsahových látek bez nutnosti úpravy vzorku? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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