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Izotachoforetické stanovení siřičitanů ve víně

Jedním z úkolů diplomanta bylo provést rešerši na téma chemické složení vína a stanovení
jednotliých látek obsažených ve víně se zaměřením na stanovení oxidu siřičitého a siřiěitanů. V
experimentální části pak měl prozkoumat moŽrosti izotachoforetického stanovení oxidu siřičitého a
siřičitanů.

Předložená diplomová práse má klasickou struk1uru: úvod, teoretickou ěást, experimentální část,
ýsledky s diskusí a závěr. Teoretická č,ást nabizi přehlednou klasifikaci jednotliých skupin látek
zastoupených ve vinných hrozrech, moštu i v samotném víně. Další kapitoly se věnují metodiám analýzy jak
organických, tak anorganichých látek obsažených ve víně. Zvláštni azajímavou kapitolou je falšoviíní vína.
Závěr této části věnuje pozornost sirným sloučeninrím, zejména oxidu siřičitému včetně moŽrostí jeho
stanovení a také využití v potraviniářském prumyslu.

Praktická část práce se věnuje nejprve optimalizaci izotachoforetického stanovení siřičitanů
s ohledem na stabilizaci a volbu vhodného elektrolytového systému. Dále se pak zabývá kvantitativní
analýzou hydroxymethylsulfonátu pro zjištění obsahu volných siřičitanů a řeší i metodu stanovení vázartých
siřiěitanů. U navržených metod byly sestaveny kalibrační závislosti a jejich funkčnost byla otestoviána
prostřednictvím modeloých a reálných vzorků vín a ciderů. V závěru této práce se věnuje optimalizaci
metody pro stanovení formďdehydu, která byla nrísledně otestoviána na vzorku Kutvirtova kloktadla. Tato
čríst obsahuje přehledné zpracování většího mnoŽství dosažených ýsledků, což|ze považovat za pozitivum.
Záv& pak obsahuje rozsiáhlé shrnutí dosažených ýsledku.

Práce má 21 stran teoretické části, ll stran experimentální části a29 sttan s ýsledky a diskusí,
semam literatury obsahuje l28 odkazň.

Připomínky a dotazy:
l. v seznamu zkratek je překlep ultamisto ultra a zf<ratka UV vysvětlená slovem ultrafialové nemá příliš

smysl.
2. Jednotlivé obráaý jsou sice očíslovány, ale na většinu znich chybí odkaz v textu? Uvedení někteqých

obrrázků je zbyteěné a hodí se spíše do nějaké seminiírní práce např. obrazek č. 3: Mhetí hroznů a dále
pak obr. 8 a9 (z interiéru vinotéky)'

3. Kapitoly 3.1 Použité chemikálie a3.2 Vzorlq; vin obsahují pouze příslušně číslované tabulky aobrádq
a žádný doprovodný text.

4. U metody standardního přídavku, kde byl použit pouze jeden přídavek je zbytečné uvádět korelační
koeficient R2:1,00 když přímka má pouze dva body navíc lrto gra& by bylo vhodné dát pouze do textu
formou rormice regrese.

5. V někteých pasiážích črásti ýsledky a diskuse se vyskytují postupy pffpravy roáoků (navážky a
pipetované objemy), které se hodí spíše do experimentální části.

Námět k diskusi:
Dalo by se uvaŽovat nepřímé stanovení celkového obsahu siřičitanů ve víně pomocí stanovení

nezr e agov aného množství formaldehydu?
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logickou'stavbu, je napsrána p ehledně a srozumitelně. V1 še uvedené nedostatky
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