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podle doporučení WHo (S 18)

epy je označován dusičnanovy anion. To

Diplomová práce se zab vá anal zou fenolick1 ch látek ve vybranych ,,super.. potravinách
s využitím vysokoriěinné kapalinové chromatografie. Studentka použila k analyzám 5 r znych
rostlinn] ch vzorkri, k separaci využila I{PLC instrumentaci s dvěma rizn,mi detektory, dva typy
extrakcí do t í rtnnych rozpouštědel. Jedná se o p ínosnou práci v oblasti sepaÍace fenolick ch
sloučenin a potraviniá ství v bec. Strukfura a formální riprava odpovídá směrnici č,.9l20|2UPa, citace
jsou v souladu s ČsN ISo 690' Práce je psána p ehledně, spisovn1 m jazykem česk;m s minimálním
počtem p eklep . V sledky jsou komentovány ve srovnání s relevantní literaturou, kde p evažují
články z odbornl ch zahraniěnich periodik' V práci jsem na|ezlněkteré nesrovnalosti nebo zajímavosti,
ke kter1m by se mohla studentka vyjád it během své obhajoby. Tyto však nijak nesnižují qbornou
rove práce. Všeobecně bych doporučil psát poěet vzorkri, z kterych byly vypočítány pruměrné

hodnoty ajejich standardní odchylky vždy ktabulce ve formě nap . N:4. Do texfu u každé tabulky se
to nepíše.

l) všechny latinské názvy píšeme kurzívou, tedy iin vivo a in vitro (SI7)
2) co znamená ,,thiosulfinátoq extrakt"? (S17) Toto slovní spojení naznaéuje,že se jednalo o extrakt
do rozpouštědla thiosulfináfu . Pochybuj i.

3) ideální pomér n-6ln-3 mastnych kyselin je 5:1 ve stravě,

4) je s podivem' že jako aktivní složka vyrobk z čewené

vyžaduje podrobněj ší vysvětlení (S20).

5) vysvětlete, jak se stanoví antioxidační aktivita s pomocí kyseliny linolenové (S28)

6) u metody stanovení antioxidaění aktivity s využitím DPPH a stanovení celkového obsahu
fenolic\ ch látek není uvedeno, zda proběhl a optimalizace ěasu pro reakce.

7) Chybi vztah pro v počet inhibice u metod DPPH a ABTS
8) Proč byly zkoušeny jiné pufry, když byl nakonec stejně vybriín systém používan; v p edchozích
pracích (s44)?

9) Tabulky 6-8, došlo patmě k posunu. Nap . na S47 citujete Tabulku 8, ale měla by byt Tabulka 7.

l0) Chybí vztah pro v počď LoD a LoQ (i když ho asi všichni známe) (S47)
1l) tabulka 7, co znanená ,,spolehlivosť.?
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12) autorka píše na S53 v diskusi ,,dosfupné publikace" tj. plurál. odkazuje se však pouze najednu.
13) Na základě čeho můžete tvrdi! že obsah fenolických látek a antioxidační aktivita spolu souvisí?
Jakým způsobem by dala tato zátvislost zjistit? (viz. 565, poslední odstavec)

14) reference č. 107_107 jsou psrány jiným fontem.

Konstafuji, že zadánipráce bylo splněno, práci doporučuji k obhajobě a hodnotím zniámkou
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