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Diplomová ptáce Bc. Simony Dominikové "Analyza kyseliny vinné a citronové kapilární z novou

elektroforézou'' obsahuje 58 stran textu včetrrě 40 odkazina privodní literaturu a 15 stran p íloh.

V teoretické části je podrín p ehledn vyklad princip metody,povžívarrych pojmri a postupti. Tato ěást,

čerpající zliterárních zdrojri, je jasná a p ehledná.

Diplomová práce je zamě ena na vyvoj metod použiteln;.Íchpro analyzu dvou organichch kyselin, kÍeré

mají obdobné fyzikálně-chemické vlastnosti. Váledem k absenci chromoforu v molekulách těchto látek

azátove 'jejich vysoce poliírnímu až iontovému charakteru byla pro separaci zvolena z nová elektroforéza

a jako moŽnosti detekce byla testována pŤimá UV spektrometrie p i 200 nm a nep ímá detekce s mě ením

absorbance kontrastní látky kyseliny ftalové. Diplomantka se zamě ila na ově ení vlivri složení elektrolytri,

napětí a teploty na separaci a provedla také kvantitativní hodnocení metod pomocí mě ení kalibračních k ivek.
P i separacích byla ve směsi s kyselinamí analyzována také kyselina benzoová. Diplomantka p epoěítala

experimentalně namě ené časy na efektivní pohyblivostiadáleprezentuje některé závislosti těchto veličin (nap .

závislost na pH zakladního elektrolytu v kyselé abazické oblasti na grafech 4 a 6). V poslední části diplomové
práce se věnovala testoviání moŽností zaostení z n analyzovan; ch kyselin využitím speciálního p ístupu

k dávkování vzorku (metodou sweepingu).

V experimentální části je struěn; popis p ístrojového vybavení a pracovní postup. V sledky jsou

dokumentovány adou obréz'k. ', grafu a tabulek. Provedení práce je standardní.

K práci mám následující dotazyz

}V práci je studována závislost migrace kyselin (citronová, vinná) na pH, p ičemž zde nejsou uvedeny

disociační konstanty těchto kyselin. Mohla by je diplomantka uvést?

>Jak hodnotíte vhodnost vyvinu| ch metod pro kvantitatirmí stanovení směsi kyselin?
}Bylo by možné vwžít k citlivějšímu stanovení kyselin jin typ detekce a jaké problémy by mohly nastat p i

použití j inych detektoru?

Cíl _ optimalizace separace kyseliny citronové a vinné kapilární z novou elektroforézou s potlžttím
p ímé a nepffmé detekce byl splněn. \

Závérem konstatuji, že pŤedložená diplom ová prárce Bc. Simony Dominikové spl uje podmínky na

diplomové ptáce kladené, diplomantka splnila cíle zadéní" a proto doporučuji práci k obhajobě.

Diplomovou práci hodnotím známkou
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