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Předložená dizertační práce se zabývá stanovením vybraných aromat a složek 

s aromatickými vlastnostmi ve vybraných potravinách (zejména čajových směsích, 

želatinových cukrovinkách, žvýkacích gumách a alkoholických a nealkoholických nápojích) a 

dále v tzv. předmětech běžného užívání (zejména přípravcích pro ústní hygienu, přípravcích 

k péči o pleť a tělo, avivážích). Samotnému stanovení vybraných látek, které jsou potenciálně 

alergenní, předcházela rozsáhlá optimalizace metody extrakce a stanovení pomocí plynové 

chromatografie s plamenně ionizační detekcí. Práci je možné považovat za aktuální, neboť 

látky potenciálně vyvolávající alergické reakce jsou možným vektorem ohrožení zdravotní 

nezávadnosti potravin, případě předmětů běžného užívání. Výsledky této práce mohou být 

využitelné jak dozorovými orgány v jednotlivých segmentech, tak také vývojovými 

pracovníky v průmyslu. Dizertační práce Ing. Radky Divišové je zpracována na 180 stranách 

a obsahuje 48 obrázků a 112 tabulek (nepočítány tabulky v přílohách). Práce je doplněna 

bohatou přílohovou částí obsahující informace o stanovovaných sloučeninách, vzorové 

chromatogramy, protokoly pro senzorické hodnocení a seznam publikovaných prací 

s životopisem uchazečky. 

 

V teoretické části se Ing. Radka Divišová zabývá vybranými senzoricky aktivními 

látkami, jejich možným vlivem na člověka, legislativními aspekty využívání aromat a složek 

s aromatickými vlastnostmi, analytickými metodami pro stanovení výše uvedených látek, kde 

charakterizuje různé možnosti jejich extrakce z matrice a následné separace a detekce. Tato 

část je psána čtivou formou, a to i přes zařazení mnoha pasáží zabývající se legislativou 

v daných oblastech. Teoretická část je zpracována na dobré úrovni, dále uvádím jen některé 

nepřesnosti či doporučení do další práce, které významně nesnižují hodnotu tohoto díla: 

 bylo by vhodné v celém textu sjednotit terminologii například „kosmetický přípravek, 

kosmetický prostředek, aditivum, přídatná látka, aroma, složka s aromatickými 

vlastnostmi“, která by odpovídala platným a účinným právním normám; 

 pojem „evropsko-unijní direktiva“ není nejšťastnější, je vhodnější využívat zažitějších 

pojmů v této oblasti; 

 strana 8 – není úplně přesné tvrzení, že obsah aromat a látek s aromatickými účinky 

není upraven. Úprava se formálně nachází v autorkou uvedeném Nařízení EP a Rady 

ES č. 1334/2008, v platném znění. Autorka pravděpodobně měla na mysli, že látky 

buď nejsou v tomto nařízení uvedeny, nebo pro ně není uveden limit; v tomto případě 

se využívá principů správné výrobní praxe (viz Příloha I k výše uvedenému Nařízení); 

 strana 11 – termín „agronomický průmysl“ se obvykle nepoužívá; 

 strana 13 – v oblasti kosmetického průmyslu se využívá spíše pojmu „kosmetická 

přísada“ než „kosmetický prostředek“; 



 

 

 kapitoly 2.9 a 2.10 jsou zpracovány pečlivě; na druhou stranu by bylo vhodné uvést 

nejen, jaké metody se využívaly, ale stručně shrnout k čemu autoři v jednotlivých 

pracích došli. Takovéto informace by mohly být dobře použitelné v diskuzi 

k výsledkům práce; 

 strana 37 – počeštění pojmu „assossor“ není obvyklé. 

 

Cíle dizertační práce jsou vytýčeny jasně a Experimentální část je zpracována pečlivě. 

Je pouze otázkou, zda uchazečka analytickou metodu skutečně vyvíjela nebo optimalizovala 

již existující postup (byť zásadním způsobem). Metodická část obsahuje popis laboratorního 

vybavení, charakteristiku analyzovaných vzorků, popis analytické metody, postupů její 

optimalizace a podmínkami senzorického hodnocení. Dále uvádím drobné připomínky, spíše 

jako inspiraci pro další práci: 

 kapitolu 4.1.1 by bylo vhodnější zpracovat odrážkovou formou; 

 Tabulka 11 – není zcela zřejmé, které výrobky jsou alkoholickými a které 

nealkoholickými nápoji; 

 není popsáno zpracování vzorků dětských hraček pro chromatografickou analýzu; 

 kapitola 4.5 – v některých případech je uveden pouze použitý program, ale nejsou 

uvedeny konkrétní statistické postupy (jednotlivé metody). 

 

 

Výsledková část je zpracována přehledně a k prezentaci dat je využíváno množství 

tabulek a grafů. Tato část je rozdělena do sedmi subkapitol, přičemž stěžejními podkapitolami 

jsou části týkající se stanovení obsahu vybraných látek v jednotlivých vzorcích a jejich 

senzorické zhodnocení. Autorka se pokouší v jednotlivých kapitolách i o diskuzi. Výsledková 

část je zakončena kapitolou, kde se autorka snaží shrnout a dát do souvislosti zjištěný obsah 

vybraných látek a výsledky senzorické analýzy. K této části mám následující připomínky a 

náměty: 

 není zcela jasné, na základě jakého klíče byly vybrány sloučeniny pro grafickou 

prezentaci jednotlivých fází optimalizace podmínek analýzy (viz otázka); 

 v kapitole 5.5 (a subkapitolách) srovnáváte naměřené hodnoty s limity 100 mg·kg
-1

, 

resp. 10 mg·kg
-1

. Není uvedeno, jaký statistický test byl použit; 

 v kapitole 5.5.2 není uvedeno, za jakých podmínek byly prováděny výluhy (tato 

informace nebyla dohledána ani v kapitole 4); 

 někdy je uvedeno „instantní a sáčkové směsi“, jindy je využíván pojem „instantní a 

porcované čaje“ – zejména v nadpisech to neposkytuje dobrou orientaci; 

 více než „průměrný“ počet detekovaných alergenů lze doporučit využití „mediánu“ 

jako střední hodnoty. 

 

 

Na uchazečku mám následující otázky: 

1. Vysvětlete, prosím, pojem „aromatická aktivita sloučenin“, který uvádíte na straně 35. 

2. Jaký je rozdíl mezi pojmem „organoleptický“ a „senzorický“? 

3. Z kapitoly 4.3.6 (a také z kapitoly 5.4) nepřímo vyplývá, že pro regresní analýzu byly 

použity až průměry naměřených hodnot. V případě, že tomu tak skutečně bylo, 

objasněte, prosím, proč nebyla pro regresní analýzu vzata všechna naměřená data. 

4. Vysvětlete, prosím, na základě čeho byly vybrány látky pro grafickou prezentaci 

v subkapitolách kapitoly 5.2 a proč jsou v jednotlivých subkapitolách uvedeny jiné 

sloučeniny. 



 

 

5. V kapitole 5.2.4 tvrdíte, že teplota 40 °C byla vybrána i proto, že hrozí nebezpečí 

degradace nestabilních analytů. Z Obrázku 6 vyplývá, že byla používána i teplota cca 

55 °C. Zaznamenali jste u některých stanovovaných látek onu degradaci?  

6. Objasněte, prosím, pojem „potravinářská přísada“ ze strany 160 a zařaďte jej do 

kontextu platných právních norem. 

 

Na základě komplexního hodnocení práce mohu konstatovat, že cíle vytýčené této práci 

byly naplněny. Celkově je práce napsaná srozumitelnou formou. Uchazečka prokázala, že je 

schopná úspěšně řešit vědecké projekty orientované na optimalizaci analytických technik a na 

analýzu sloučenin s využitím chromatografických technik v oblasti potravin i předmětů 

běžného užívání. S ohledem na výše uvedená kladná stanoviska splňuje dizertační práce Ing. 

Radky Divišové „Alergenní vonné látky v potravinách a předmětech běžného užívání“ 

náležitosti kladené na práci tohoto typu. Navrhuji proto, aby po úspěšné obhajobě byl Ing. 

Radce Divišové udělen akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“) ve zkratce Ph.D. 

v doktorském studijním programu Chemie a technologie potravin ve studijním oboru 

2901V021 Potravinářská chemie.  
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