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P edkládaná práce diplomanta Martina Kíže je zattě enana identifikaci a stanovení vybranych

organick;ich kyselin v medovinách. U vybrané medoviny byla sledována změna množství

těchto kyselin v pruběhu kvasného procesu. Kyseliny byly analyzovány pomocí vysokoťrčinné

kapalinové chromatograťre s UV detekcí. U všech vzorkri bylo stanoveno pH a titračně celková

kyselost medovin.

Diplomová práce má oblyklé členění. Teoretická část je zaněÍena na karboxylové kyseliny'

jejich fyzikálni a chemické vlastnosti, vyskyt v potravinách a jejich stanovení pomocí

zékladnich analytick; ch metod i modemích separačních technik s p edchozí ripravou vzorku

pomocí SPE. Dále je v teoretické části uvedena kapitola o medovině, její q robě a složení.

V experimentální části jsou uvedeny p ístroje, zaŤizení, standardy, chemikálie a vzorky

medovin použité pÍí analyze, diíle pracovní postupy a podmínky chromďografické sepaÍace.

Ve q sledkové části je uvedena optimalizace SPE a separačních podmínek, kvantifikace

organick;fch kyselin a stanovenipH acelkové kyselosti vzorkri medovin. Y závěruq sledkové

části diplomant hodnotí dosaŽené q sledky.

Diplomová práce je napsiína p ehledně a srozumitelně témě bez gramatick;ich a

typografick ch chyb. K práci miím pouze několik p ipomínek, které však nesniŽují její hodnotu:

1. Str. 30 p edposlední odstavec: Jaké ,,cenné látky* mohou b;it znehodnoceny p i vďení

medového roztoku?

2. Str. 39 kapitola 3.1: Byla hodnota vlnové délky ově ena také promě ením absorpčních

spekter jednotliq ch kyselin?

3. Str. 40 poslední věta: Zdťrvodnění v běru použité teploty je neodborné. Yytaz,,o něco lepší

tvar píkď'vysvětlete.

4. Str. 57 tabulka 16: Jaké další látky by mohly ovlivnit v sledné pH medovin?



5. Proč nejsou uvedeny u chromatogramů v příloze popisky jednotlivých píků?

Závětem mohu konstatovat, Že diplomant Martin KŤiž í přes qiše uvedené připomínky splnil

zaďánídiplomové ptáce, práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou

vyborně - m.
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