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Diplomová práce Bc. Nikoly Kopecké je zaměřena na porovnání různých metod stanovení 

antioxidační kapacity. Konkrétně byly využity tři metody na stanovení obsahu antioxidačních 

látek. Chromatografická (HPLC) a průtoková injekční analýza (FIA) byla spojena s citlivým 

coulometrickým detektorem a třetí metodou byla metoda FRAP, která je založená na redukci 

Fe3+ na Fe2+ antioxidačními sloučeninami. Tyto metody byly testovány na vzorcích rakytníku, 

šípku a černého rybízu. 

V Teoretická části práce jsou informace o antioxidantech sloužících jako zhášeče volných 

radikálů, kapalinové chromatografii, průtokové injekční analýze nebo o použitých vzorcích. 

V této kapitole chybí ucelenější rešerše o možnostech stanovení antioxidantů ve vybraných 

vzorcích, ať už pomocí HPLC, FIA nebo stanovení antioxidační kapacity (až na výjimku na str. 

28). Experimentální část je psána obvyklým způsobem. Jsou zde uvedeny přístroje, zařízení, 

chemikálie a postupy, podle kterých diplomatka pracovala. V Kapitole Výsledky a diskuze 

autorka na 24 stranách píše o dosažených výsledcích měření. Bohužel občas není jasné proč 

se postupovalo konkrétním způsobem, některé informace nejsou srozumitelné, a u některých 

podkapitol chybí komentář nebo diskuze. Na konci kapitoly V+D bych očekával podrobné 

porovnání všech tří metod v podobě obrázků či tabulek, ale autorka vše shrnula do dvou vět. 

Diplomová práce je s minimem gramatických a typografických chyb, ale věcných chyb je 

v práci celá řada. Např.: obrázky v Teoretické části nejsou dedikovány v textu; CL a TEAC není 

metoda AA (tabulka 3); katechiny, flavony, anthokyany a další jsou podskupinou flavonoidů 

(str. 18); co je 3D detektor v HPLC?; příloha I není nikde v textu uvedena; plocha píků může 

být velká, nikoliv vysoká (str. 56); apod. Kvalita obrázků je na velmi dobré úrovni, jen tabulky 

by mohly být jednotně upraveny. V seznamu zkratek chybí většina zkratek použitých v práci. 

Literárních zdrojů je 53, nicméně velký podíl (12) tvoří bakalářské nebo diplomové práce. 
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Reference v seznamu literatury nejsou sjednocené: autoři jsou psány pokaždé jinak, někde je 

uveden rozsah stran, jinde pouze první strana, někde chybí úplně, atd. 

Dále uvádím k práci několik připomínek a dotazů: 

1. Str. 18: Autorka píše „Zatímco vitamín C je přírodní látka, kyselina askorbová je k té přírodní 

identická, ale průmyslově vyrobená varianta“. Jaký je tedy rozdíl mezi vitamínem C 

a kyselinou askorbovou? 

2. Str. 24: Na pracovní elektrodě probíhá současně oxidace a redukce procházejících látek? 

3. Kapitola 3.2.: Koncentrace se vztahuje vždy na nějaké objem. 2 mg kyseliny a 5 mg 

flavonoidu byly v jaké objemu rozpouštědla? 

4. Kapitola 3.2.2.: Chromatogramy extraktu a výluhu rybízu se poměrně hodně liší, zatímco 

u rakytníku a šípku jsou si podobné. Je pro to nějaké vysvětlení?  

5. Kapitola 3.3.1. (Str. 52): Co autorka myslí tím, že „odezvy nebyly přesné a v reálných 

vzorcích by mohlo dojít ke zkreslení hodnot a neobjektivnímu hodnocení“? Proč nebyly 

pufry s 30 % ACN dále testovány, i když v této mobilní fázi poskytovala kyselina galová 

největší odezvu? 

6. Kapitola 3.3.2.: Postupy a vyhodnocení při analýzách vzorků pomocí FIA nejsou 

srozumitelné. Proč byl vybrán jen jeden potenciál na vyhodnocení? Co např. znamená 

„profil analýzy šípku směřuje k vyšším hodnotám potenciálu“? Mimoto popis obrázku 

v textu nesouhlasí s obrázkem (Obrázek 32, str. 59). V textu je, že v 50 mM mravenčanu 

vykazoval nejvyšší odezvu extrakt z šípku. Nicméně na obrázku je nejvyšší odezva u výluhu 

z šípku.  

7. Cílem práce bylo porovnání tří metod na stanovení obsahu antioxidačních látek ve vzorku, 

nicméně konkrétní porovnání v práci chybí. Korelují metody mezi sebou? Čistě teoreticky 

by součet všech ploch píků v chromatogramu měl odpovídat součtu ploch FIA (při zachování 

dávkování). 

Závěrem mohu konstatovat, že bylo zadání diplomové práce splněno. Doporučuji tuto 

diplomovou práci k obhajobě a hodnotím ji známkou 

D 

V Pardubicích 30. 5. 2022      

 Ing. Tomáš Hájek, Ph.D. 


