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Analýz.a urnělých slaciiclel v potravinách.

Umě1á sladile a 1ejich r'lil' na liclslró z_tjrer,í jsiltr pi'cdnrětclll r,ýz-liirrllů .r cjiskr'rzí již vclicc
d1or-rho a zár'ěry růz'rrý'ch str-rtlrí lll tOt() réLrr.r si rrlrlohcl1'pr_otiřeč-í. \/ (']esl<ó rcpublicc, rCSp. \'

Evrops1ré r'rnii je použrtí náhr.rclních slac1idcl rcgr-l1ol,áncl e jstlLr puvole nl POu7c urč'irá s1ac{rcll.l

pro konkrétní druhy potravin. V souladu s tínrto diplomantlia slcc'lova]l obsah povoleních
náhradních sladidel r' ce 1ke rn 18 vzorcích různých c]rr-rhů potral'in _ ať Lrž' rríz'kocnere.ctickích,
či určených pro diabetikr..

K analýz'árn diplorr-rarrtl<a použ'ill r'r'sokoútYinrror-r li.lpalinOvOLl chromatoqraiii r.'c

spojení s UV c{etekcí. J'ínrto z-působcnr jde arr.rlvz-t)\'Jt e kr'antilikor'at r,čršin'r ncjbčž-nějších

ngr'ýž1vOvých ur'rrělích siaclic'lcl. i)ro lnilýzLr sl.rdicjcl neebsorbLrjícíclr r.Lj\1 ob1asti

c{iplornantka por-rž.i1'r k cjctclici hmotnostní spcl<tronretr. I]ěhe r'rr oplir_n.rliz'ecc analr'tických
podmínek drp1omantka postr-rpně l'r'z-kotlšele růz.rró t1,p1' koion .r též- rnož.nost por'ržití

refraktometrického cietektoru pro clctckci UV'nc.rilsorbLrjících s]adidc1. PoLrž'ití rohotc-l

detektorr-r se r,šak z' důvoclr-r je]ich nízkých konccrttrecí l'.: r,z_orcíclr r-riráz-.rlo jako nel'hodné.

Optimaliz-ované pocimínkl' .rnalíz-1' paIi použil.r l< in.riýz,inr rcáiníclr vzorků ;ak pomocí
HPLC-UV techniky, tek I il)I-(]-MS rcchnrkr' l příp.rclč tl'bslhLi |-.I\1-rrcabstlrbr-rjících sl"rc'li<Jcl.

Běhern si'é práce diplorrr.rrrtka pracol'"ilr přcváž-ně sainostltnč a prokáz'ala c'iostatctYnou

míru experime ntá1ní z'rucYnosti Při z-pracor'ání l.zc-irkr-i i při prácr s kapaiinovým
chromatografem. Vc spoltrprácr s konz-r_titantkorr pek zl,1ácila l e.nrt]'Ýzy s por-rž-itír'rl

hmotnostní}io spekt rc)met rll j ako detclrtorLr.

Při závěrecYné rec{akci drplornovó práci bl'ir'Opra\'cnv na nčkoJika místcch někrcró

nevhocjnó cYi nepřesné formurllrcc tcxttl, ipřcsto r'šlk r'práci z"ltr'lr.c]robrré ricjec'lnotnosti,

hlavně v erpcrinle ntálních p<lc'lnrínkách r'rl,ác]čních u jetintltlivých anlrlí'z-.

Celkově je však prácc jc na přilrrěřcnó jlzl'kor,é, tcxtor,é i graiiclré ťtror'ni a z polrlcclr'r

vedoucího dip1omovó práce ncm1rm k cxpcrirrlcntá1ní práci ;rni k přec1lož'ené cilplonrclvé práci

Bc. Hanl'Štěpánor,'é ž.áclné z'ásaclní připomínlir' .r diplorrlor,oLr prltci hoclnotírrr z'nánlkour

-výborrrě _ rn.
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