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,,Anctlýzct ,;nteÍ'ickýc:h prltravinářských barviv 3 1:1;yži|[pt metoclv QuEChERS"

Cílerrl diploIrlor'é práce Petr1'S tJC H ÁNKoV li b5''lo proi'ěřit nloŽrlosti v1''LrŽití

nroclcrní extrakčrrí Llretody QLrEChF.RS (Quick. Eirs1,', ClTeap. [']í'těctir'c. Ruggcci. Satc)

s tráslednou allalýzott r'),sokoťtčitrIrou kapalirrovou clrrorrratograÍ'ií s dete[<cí Ve viclitelrré

oblasti spektra (HPL.C-Vis) pro izotaci a stanovení svrttetických potraviniLřských barr''ir' ze

vzorků cr-rkror',inek' l llavnínr ťrkolcrlr práce byla apliliace principů pIirrrovárrí erperitrlctltů

( Er perir-nerrtal Desi gn) pro o pti rr rirl i zac i extrakčrríc h paratlrett'ťt.

V teoretic[<é čristi diplonrarltka přel'rleclně zpracovala literilr'ní r'eŠer'Ši týkaiící Se

problerrtatik,u-'barevl-tosti potravin. bzrrl'iv por-rŽír'ariýcI v pott'llvinářstr'í a trletocl analýz5'

s1rrteticl<ýclr ;lotr'irr',irr:rřskýclr barviv. ZvláŠtní pozoťtlost _ic r'ěnovárla přeclevšínr priricip[rrll

trávrlru experitrretrtů. sestavor'árrí cxperirrrerrtální nratice a _jedrlcrtlivýnl přísttrpůnl pclčínzric^

'i1.,orgrrýrlt 
pláttcnl erŽ- ptl cetrtrálllě l<orrrpozitrrí pl1rn (Cetral Corn1losite Desigrr - CCD).

V-vsr,ětlerll.jsor-r i prirrcipt,rr,etody odezvclr,é plochy pouŽívané pro l'1,''lroclrrtlcetrícxperinrerrtťr.

V cxpcrirrrcntálr_rí části b1,'l1-' rre.iprve prclr.'cdeny přec1bčŽrlé experitllctrt)' s cíletrr ut'čit

r,lrodrlé rozpotrŠtěcllo a nejvýzrranrrrě.iší fhktory ovlir''tiuriící proces ertt'akce. Na zlrltlaclě

r,ýslectků b1,.1a sestavena experitrrentální matice dle principur CCD. I)cl realizaci .ieclnotlir'ý'clr

experimentťr byt-v na základě statistickélro zpracovátlí r'yhodnocetry r.'lrcldr'ré extrzrkční

poclnrínky, metocly QuEChERS pro izolaci šcsti vzorových syrrteticliých barviv s tlásledtrort

HPLC-Vis' Při těchto podmírrkách by''ly rr:isleclně r,vlrodnoccrry z1rl<ladrrí irrr:rlvtické parŽIn]etl'\'

trretocl1,' (cletekčrrí tirrrit. opakclrlatelnctst. \'ýtčŽnost. obohacclvací Íhktor. '. ). VIetcrcla br'la

ro'trěŽ ťrspěšně a1llil<clr,árra tta Stattot,etrí s-vrrtetických barviV r'e vzt'lt'cícIl le rltilek.

Co sc realizace prirce týkir. zcle cliplonrarrtka proliáza'la schtrpIlost ř'cŠit i ktlnlpliktrr'arlč'jŠí

problémv spojerré jak s instrLrnretrtací. tark i s 1,yhodnoctlr,ánínr výstedkťr. PodařiLo se v1'řeŠit

nemalé problérrr1,, spo.iené s HPLC]. které byty krotr'rě zastaralé itrstrunrentace zpúsobeny'' i

pokusem poLrŽít .iiŽ pr-rblikor'ané poc1rr,írrk}i Separacc. Ll kterýclr Se ulrťlzalo' Žc jsoir

pLi rrc ipiál rrě trer''lrodné.

Celkově |.ze slrrtrout. Že diplorrlantl<a pt'acor,ala sarrrostatně. pečlir'ě a 1lředer'Šírrl

trpělivě. Navíc v průbčhLr práce reprczetttor'ala f-aktrItr-r i rra několika sor-rtěŽíclr' přičenlž' byla

ocenětra 3. trrístenr rra ".1J. stttclcntské větlecké konlbrenc'i s'ntezinúrtltlni tičus'tí y 0horu

chetnické a ptll,rttl;i.nciř,ské technologie" v Bratislavě. Diplomová prircc _ie vypracovátla

v rozsaltu zadaného ťrkolLr..ie srozutrlite ltrzi a vý'sledky jsout z1lracovárrv př'elrledrrě'

DiplorrrovoLr prác i hod rrotír'n znát'trkou:
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