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SteNovBNÍ wnnemýcH LÁTEKv RÚzmfcH srÁorÍcH KvAsNÉHo
PROCESU MEDOVINY

V ďplomové ptáci se zabýrvá Bc. Šárka Melichatová opimillzacímetod pro stanovení tří
zák]adnich složek medovin (etanolu, sacharidů a hydto4lrnethylfutfutďu, HMF) pomocí tří
sepatačních instrumentálních technik. Autorka vycházela do jisté mtqr z poznatků získaných v
předchozích ďplomoqých ptacích řešených na ptacovišti v minulých letech. Ptovedla
opťtm^,liz'ací stanovení ethanolu pomocí plynové chtomatogtafie s plamenově-ionizačním
detektorem, stanovení sacharidů kapďinovou chromatografrt a HMF kapilámí elektrofotézou.
Diplomová ptáce podává v teotetické části ucelený úvod do problematiky a zák|adní přehled
použiých instrumentálrrích technik. Dále autotka popisuje použité postupy a v ďskusní části

uváď přehled stanoven:ich koncenÚact ve vzotcích tří medovin v pruběhu kvasného pÍocesu.

Diplomová ptáce je zptacována přehlednou fotmou, text je stozumitelný a téměi bez
gramatick'ých a typogtaficlr'ých ptohřešků. Ptezentace výsledků je to-,.něž přehledná, ovšem
v někter:ých pasážích' poměmě stručná (bylo by vhodné například uvést qýsledky stanovent také
v tzbelÁmi fotmě, včetně 1ýsledků anůýz kďibmčních toztokri). Kptácímám následujícíÍotmá]ní
a věcné připomínky anáměty do diskuse:

o Na stt. 37 diplomantka ,l.rrádí a často zaměňuje termíny ,,metoda" a ,,technika". Tyto
termíny ale nejsou SynoÍr}rma.

o Jaká pfocenta jsou uvedena Íra stf. 43 pto toztolry ethanolu?

. Stf. 49, obt.19 _ u kalibnčních gtafri je pro metodu vnitřního standatdu obvyklé uvádět

koncenttačnúdaj jako pomět koncentrace standatdu k vnitřnímu standatdu.

o Stt. 52, tabulka 13 _ v tabulce jsou souhrnně uváděny pafametfy složení mobilní fáze a

průtok, přičemž nenizcela zjevné, pfi iakém průtoku mobilní fáze jsow naměřeny retenční
časy u ruzných koncenftací acetonittilu a taopak Jednotka mil/mifl je chybná.

. Stf. 54, obt. 25 _ pkochapftu není v mV.

. StÍ. 56, obt. 29 a text na stÍ. 54 nahoie _ rná ďplomantka nějakou hypotézu, ptoč vznil<a

pfi kvasném pfocesu vevzotcíchmedoviny právě glycetol?

. Při elektroforetické anůýze byla jako vnitřní standard powžita thiomočovina. Jedná se

ovšem o látku polar:ri, migfující s elekftoosmotic\irrn tokem, a ve vzorcích medovin
může být plocha pftu thiomočoviny ovli-měna přítomností dalších polírních neutálních
látek. Ptoto by bylo vhodné uvést v ptáa také elektoferogtam vzotků medovin bez

vnitřního standatdu, aby bylo patÍaé, že k těmto intetferencím pfi stanovení nedocházelo.

Závěrem mohu konstatovat,

uvedené p ipornínky jsou pÍevážně

hodnotírn znár;rlkou

že diplomanka splnila

formálního chankteru.
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