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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:
Studentka Jitka Poušková ve své diplomové práci navázala na svoji bakalářskou práci, ve které
shrnula poznatky o využití separačních metod v analýze boswellových kyselin (BA). Jelikož pro
separaci těchto strukturně velmi podobných sloučenin byla v odborné literatuře nalezena jen
jediná aplikace kapilární elektrochromatografie, soustředila se autorka ve své diplomové práci
na možnosti separace boswellových kyselin pomocí různých separačních módů kapilární
elektroforézy (CE) jako jsou kapilární zónová elektroforéza, micelární elektrokinetická
chromatografie, elektrokinetická chromatografie a další. I přestože studentka Jitka Poušková
provedla velké množství experimentů, nepodařilo se nalézt vhodné složení základního
elektrolytu pro separaci všech 6 BA. Kromě separací s UV detekcí byly provedeny i experimenty
pomocí CE-MS, kdy studentka úzce spolupracovala se zahraničním výzkumníkem Dr. Davidem
Moreno-Gonzálezem. Jako školitel velice oceňuji její trpělivost, pracovitost a pečlivost, která
byla patrná nejen při práci v laboratoři, ale i v průběhu vyhodnocení a shrnutí všech získaných
dat do jednoho uceleného díla.
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