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Předložená dizertační práce se zabývá zejména stanovením antioxidačních a radikál-

zhášejících vlastností vín a špaldových mouk produkovaných konvenčním způsobem a 

v systému ekologického zemědělství a dále studiem stability ovocných šťáv. Dizertační práci 

je možné hodnotit jako aktuální, neboť se v dnešní době problematice antioxidačních 

vlastností surovin a potravin věnuje celosvětově velká pozornost, a to zejména z důvodu 

snahy producentů dodávat spotřebitelům výrobky s vyšší užitnou, resp. přidanou hodnotou. 

Dizertační práce Ing. Blanky Tobolkové je zpracována na 121 stranách a obsahuje 59 obrázků 

a 22 tabulek. 

 

V teoretické části se uchazečka zabývá především problematikou legislativních 

požadavků na produkci v systémech ekologického zemědělství, dále pak obecnou 

charakteristikou komodit, které se využily ke studiu v praktické části práce. Ing. Blanka 

Tobolková se v teoretické části také pokusila shrnout dosavadní poznatky o odlišnosti vín a 

mouk produkovaných v konvenčních podmínkách a systémech ekologického zemědělství. 

Teoretická část práce je zpracována na dobré úrovni, vyskytuje se zde jen omezený počet 

nepřesností, z nichž jako příklad uvádím: 

 strana 3 (abstrakt) – není příliš vhodné uvádět zkratky abstraktu, aniž jsou vysvětleny, 

 v ojedinělých případech se prolíná český a slovenský jazyk. 

 

Metodická část popisuje materiál a vybavení, které bylo pro naplňování cílů dizertační 

práce používáno. Detailně jsou také charakterizovány vzorky, které byly analyzovány. Dále se 

uchazečka zabývá popisem principů a postupů stanovení antioxidační aktivity (zejména 

celkový obsah polyfenolů, celkový obsah flavonoidů, oxidační produkty TBARS, schopnost 

vzorků redukovat železité ionty a stanovení radikál-zhášející aktivity) a EPR-charakteristik. 

Kapitola „Experimentální část“ je zpracována přehledně a dovoluje případným zájemcům 

experimenty zopakovat. Určitou připomínku je možné mít k počtu vzorků vín v jednotlivých 

skupinách, který je nevyrovnaný. Dále není zcela zřejmé, zda všechny metody vyjmenované 

v úvodu kapitoly 5.3 byly využity v této práci. Pokud ano, pak by popis podmínek těchto 

metod měl být detailnější.    

 

Výsledková část je přehledně zpracována především ve formě obrázků a tabulek, které 

jsou doplněny textovou částí vysvětlující výsledky a dávající je do kontextu se sledovanými 

faktory. Výsledková část je rozdělena do tří subkapitol (s dalším členěním), které jsou 

věnovány třem druhům vzorků – vínům, špaldovým moukám a ovocným šťávám. Ke 

zpracování výsledků byl použit bohatý statistický aparát s využitím vícerozměrných 

statistických metod, což je třeba ocenit. Na druhou stranu zcela postrádám diskuzi 

naměřených a vyhodnocených výsledků s publikovanými pracemi. Kapitola závěry je sice 



 

 

obsáhlá, nicméně diskuzi výsledků nemůže nahradit. I přestože je kapitola „Výsledky a 

diskuze“ bohatá na množství výsledků, byla sepsána srozumitelně a dává čtenáři jasný popis 

sledovaných faktorů. K zamyšlení vedou jen ojedinělé pasáže, například: 

 prezentace dat v tabulce a zároveň v grafu nebývá obvyklá, 

 osa y v obrázcích 17 a 18 neobsahuje správné hodnoty, 

 je otázkou, zda nadpis „UV/VIS experimenty“ je vhodně zvolen. 

   

 

Na uchazečku mám následující otázky: 

1. Kapitolu 3.4 jste nazvala „Další experimentální techniky využité na charakterizaci 

vzorků“. Kde jsou uvedena data pocházející z prezentovaných technik? 

2. Jsou skutečně všechny metody uvedené na straně 33 „akreditované“ ve smyslu 

ISO/IEC 17025 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních 

a kalibračních laboratoří u Slovenské národné akreditační služby či jiné akreditační 

autority? 

3. Jak dlouho byly uchovávány vzorky v lednici mezi jednotlivými měřeními (viz 

kapitola 5.1.3.1)? 

4. K hodnocení vzorků jste používali i stanovení sekundárních produktů oxidace lipidů 

(TBARS). Byla nějak zohledňována barevnost vzorků? 

5. Zvažovali jste při srovnání výsledků z konvenční produkce a výrobků ze systému 

ekologického zemědělství také neparametrické metody statistického zpracování? 

6. Zabývali jste se při použití metody hlavních komponent i tím, o čem mohou 

prezentované komponenty vypovídat? 

 

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 posuzování antioxidačních a radikál-

zhášejících vlastností vybraných surovin, resp. potravin. S ohledem na výše uvedená kladná 

stanoviska splňuje dizertační práce Ing. Blanky Tobolkové „Moderní postupy hodnocení 

kvalitativních parametrů potravin“ náležitosti kladené na práci tohoto typu. Navrhuji proto, 

aby po úspěšné obhajobě byl Ing. Blance Tobolkové 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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