
Posudek vedoucího ďplomové ptáce doc. Ing. Jana Fischera, CSc. na ďplomovou práci Bc. Monilcy
Landsmanové

Stanovení minotitních složekve žlutém pigmentu P.Y. 139.

V diplomové púci diplomantka vypncovaIa metodu pÍo Stanovení nečistot v ptovozních
vzotcích uvedeného pigmentu. Veďe stanovení očekávaných nečistot bych zvláště r,yzdvihl to, že se
ďplomantce podařilo v ana|yzovaných vzotcich objevit dosud neznámou nečistotu pocházejici z

pfocesu ýroby, a to kondenzační produkt dvou molekul kyseliny barbitutové, v ďplomové ptáci
označený jako kyselina bibarbitutová. Diplomatka zoptimahzovala jak postup piipra,,ry vzorku
pigmentu kanalýze,tak HPLC analýzus použitím dvou sepatačních systémů pro r,rysoce polární, resp.

méně polární nečistoty.

Ptotože ptáce vznlkala na externím ptacovišti, nemohu přímo hodnotit kvalitu vlastní
laboratomí práce ďplomantky a pÍoto je součástí posudku i následující posudek konzultantky Ing.

IQteřiny Šimkové ze společnosti Synůesia) a.s., oddělení SBU Pigmenq aBawíva:

Bakalářka Monika L^andsnanouá rylpracouáuala expeinentální část sué diplornoué práce ue společnosti

S1nthesia, a.s. Spzkčnlst posk1tla diplornantce tři uiork1pignentt!, ila kteÚch bjla postupně optinali7ouána

HPLC ruetoda pro yištění uedlišícb lánk u PY l39.
Příprauu u1orkit diplorlantka pu/ádk samostatně a s1stenatick1 ia pornod odborné koniultace rněnila

pllt1/p dk ýsledků H PLC, dokud neb3la přípraua uiorků optirnólní pro danou metodu. osuýila si obsluhu

kpalinouébo cbronatografu a rytbodnocouání naněřen;ých dat a příslušném sýwaru.

V rámci prárc u laboratoři si roišířik uědoruosti i o dalšípignentJ, kte?ť se muně{anafu1ují na H.PLC
a j e1 i c b i u<0 rkJ s anl a p řiprauo u a / a.

V Pardubicích, 26.5.20Í 7 Irg. Katefrna Simkouá

koru7ultan ka dip lomoué práce

S1nÍhesia, a.s.

osobně jsem postup p ce s diplomantkou ďskutoval zhtuba v deseti konzultacích.
Diplomantka p istupovala k ptáci svědomitě a iniciativně a jak z pÍeďoženého vypl.fo'á, zv|ádIa
provést nejen značny obiem experimentri, ale současně tyto expedmenty adekvátně r.ryhodnotit a

učinit z nich odpovídající závěry.

Z pohleduvedoucího ďplomové ptácenemámžádnézásadnipiipomínky, diplomovouptáci
Bc. Moniky Landsmanové doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou

_ ryboÍně-

g.JV Pardubicích,31'. května 2017 . doc. Fischer, CSc.


