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Komentáře k diplomové práci: 
Předložená DP se zabývá aktuální problematikou kvality a stárnutím jedlých rostlinných olejů. Pro 
studium byly vytypovány vybrané druhy olejů (5 druhů), které byly následně podrobeny 
spektroskopické analýze metodou UV VIS a fluorescenční spektrometrií. Stárnutí olejů bylo 
provedeno jejich zahřátím na zvýšenou teplotu. Pro analýzu dat byly vytypovány typické absorpční 
případně emisní spektrální píky odpovídající definovaným funkčním skupinám, případně chemickým 
složkám. Je na škodu, že autorka v DP neuvedla celé UV VIS spektra v oblasti UV (190-320 nm), kde 
tyto uvádí až od oblasti vlnových délek 320 nm a výše. Z naměených časových závislostí absorbance 
(nebo obecně intenzity) příslušných maxim píků byly vyneseny jejich závislosti bez dalšího formálně-
kinetického zpracování. Zjištěné závěry odpovídají naměřeným závislostem a jsou v souladu se 
stávající úrovní vědeckého poznání v této oblasti. 

Otázky oponenta diplomové práce: 
Popište o jaký typ mechanizmu reakce se jedná z hlediska formálně kinetického popisu v případě 
závislostí uvedených na obr. 19 a 20?  
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