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Studentka se úkolu vypracování diplomové práce zhostila aktivně a se zaujetím pro řešenou
tématiku. Pečlivě si nastudovala problematiku mykotoxinů v potravinách a jejich přenosu do
piva při výrobním procesu. Pod vedením školitele aktivně přistupovala k zadaným a
navrhovaným experimentům. Snahou její práce bylo vyvinutí a porovnání on-line SPE HPLC
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konzultovala. Během práce vyzkoušela různé analytické kolony pro separaci, a gradientové
eluce pro zvýšení selektivity stanovení v kombinaci s on-line extrakcí na obou sorbentech.
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vzorcích českých piv. Diplomová práce byla také již použita jako podklad ke zpracování
rukopisu publikace odeslaného do časopisu Talanta. Závěrem tedy mohu konstatovat že
Barbora Gajdošová jednoznačně splnila zadané cíle diplomové práce a proto práci doporučuji k
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