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,,PorOvn.ťlní ruetod kv-anÍitctlivní anal1|,zt, silic v ncípqf ích

5 t;yt t ž i t í. m nt i kl' rl ex lr tt kc: e j e cln o t t kct p k el t t "

Cílerlicliplorrror'é prilce Elišky KON ÍČKoVÉ b1,lo provóstarlalÝzu sltrŽel. silic
r'by'linných ča.iícIr nletoclou r'yr-rŽíva.iící mikroextrakci .iedrloLr liapkou v trlcicltt přínrélrcl

r'zot'kol'ání (DI-SDN4l']) r'e spcrierrí s pIr,tror'ou clrtntrlatograíiís IrtrlcltIrcrstIlí clctekcí (GC'-N{S)'

Llkolem b1''1o porol'nat t'ťtzné kvaritiÍlkac'rTí rletody' s cílern zlrclclIrotit.ie.iich pouŽitelnost prtt

attalýzu sloŽek silic v bylinnÝclr rrápo.jích.

V teoretické čilsti cliplorrlarrtka Zpraco\'ala literární rcšer'Ši vzt:rlrr_rjící sc k problerltirtice

r'ostlirrIl!'ch silic. a to předer'Šítrl se zzinlěřetlítrr tra slor'rčerrirr1 stt_tclor'atlé ''' téttl llr'irci. ['tlpsztttr

.isor-r prirrcipy rrtikroextrakce kapalricrr: Íází l'četrlě.ie.iiclr rnocliÍlliací. rllezi které patří iSDlVÍI]'

Zv l áštn í pozorl1ost .i e vě rror,'árla nretocl átrt l< va rlti tl kace.

V e xperinlerrtálrrí části by'ty prol'čř'e tlv rťtzné tletod\' livalltif-iI<acc sleclclvartÝcIt

sloučenin i, b}'linnýclr čzrjích. Zkourlirrly'' byty n"rcttrd5l crtenlí l<alibrace. ltalibI'acc 7l1

přítorrrnosti Ltr:rtt'ice zr trretoc1a starrclar'drríhcl příclar'ku. :t to i''Še jak bez tak i s 1ltrLtŽitírli

vrritř'rrílro stirtrdarclu. I)ro teIrto ťrčel byl5'' testovátly' rťtztlé slclttčctlirt5" poLrŽitelnó.i:Llitl r'nitřtrí

starrdarcl s cílerrr co rrc'jvíce Se přiblíŽit sorpčnítrt rlliisttrclstetrl .iednotlirÝclr atlal1'tr_t.

Vyhodrlocerry by11 rovněŽ výtěŽrrosti ttlctclcly' při poLrŽití r'ťrzrlých vrlitřr-ríclr starlclardir. .lirko

r'hodtlii se pro daný ťrčel arialýz1''_jeví [<orrrbinace r'tritřtlího st:ttlclardu a statrclarclrrího 1lříclai'kLr"

c<lŽ LrrirclŽrlLrie elinrirlovat rregativní vlivy .iak irlterl.ererrtťi r,.ieclrlotlir'Ýclr r''zclt'cích. ta|i

sot-tčltsnč ioclchvlek spo.icn1''clr s realizací rrlctod1'SDMl]. Nao1-lak tllet,:lcla crtt'atlí lialibr'iicc sc

Lrkázala bý t tÓnrěř trc1lot'tŽitelnou.

K hoclrrocerií cliplorrralrtky lze ur,'ést. Že pracovztla satltclstattrě a přeclcr'šínl S}'Sten]aticlir.

Podařilo se.ií zvlirdnclut experitr,ent/llní prob[érly spo.ier'ré s poLrŽívárlítl tnoclertlí atral.r,ticltcl

itlstrunletrtace. lt čeIrllrŽ .ii b'vlo i r'elnli prttspčšrré absolvor''áttí oclpovíc[a.iícíhtl volitclrléIrcr

přednrětr-r."lirtlotrrosttrí spektrortretrie''. .Ialio klad ce[é pr':íce Ize 1lt'czctitol'at il.'cltlli slrtŠtl<tt_t

práci s litet':tturolt" o čcrrrŽ sr'ědčí obsátilý Sczllalll literatr-rI'1' z:thrrtLtiící přccler'Šírll čliink1

z irrl1laktovarlých odborrrýclr časo1lisťr. Diplonlor'á práce .|c l'y'pracovátra plrrě r'' rtizsahu

zadar'rého úkoltr..ie srclzuItlitelná a r'ýsledk1'.isoll Zpracovárry'' přelrleclrlc1.
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