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,,Ánulýua silic t; rostlintých vzorcích s vyltžitím sorpčruí extrakce n* ruíchrtrlóIktl"

Cíl*nr cliplon:tlr'é práce Marti*y HR{IŠx*vE bylrr trrrcrr,ěřit možnrrsti vyrržití sorpční

extrakce il'a mí*hadélku (Stir Bar Sorptive E.{tlaction) v konrbinaoi s metocittu plyrrové

chromatcgralie (cC) s d*tekcí pclmocí d*t*ktclrrr elektrr:nrrvého zác}rytu (ECD) plo izo}aci *

stanovení s'ltrž*k sili* ze vzorků rostlin'ného pův-odtr, příčenrŽ dťrraz lryl kJaden před*všírrr na

sloučenin3" s heteroat*rrrenr detektrvatelný+:h právě pcimocí ECD'
V teorstické části diplomantka zpracovala literární r:ešerši zanrěřenou na rostlinné silice a

jejiuh výskyt v rnstlinách roúu Aíli'utrt. Pt"lzcrnost j* dále věnována rtrzvaji mikr:r:e"xtrakčrrích

techrrik, přičemŽ detailněji je popsána předevšínr mr:tr:da SBSH a j*jí mrrdilika** založená na

headspace uspořádáni (HSSE - Headspace Sorptil,e Extractiorr). V neposleclní řaclč jsou zd*
rrvedeny moŽnosti v.vuŽití GC s ruznými cletektory pro analýzu těkavých složelc silic.

\r experimentální části byly píŮ izolaci a zakoncentrcvání sledovaných s}ožek silic
optirnalizovárry podrnínky metocly HSSE' Na zak1adč Plackeťt-]3ufinanova trávrhtr byly rrybrány

statisticky výztratntri parametry ovlir'ňujicí.jak r*xtrakční, tak i clesorpčni pfoces, a t1'to paratnetry

byly následně detailně.ii optimalizovány clle principů centrálnč kompozitníha rrávrhu experimentu.

V tomto polrledu je třeba kotrstatavat, Že fi.nální podmirrky mohtry byt or4ivrrěny ťaktem' ž* pro

Plackett-Btrr'nra'rrův :rávrh byly vzaty r'úr'ahu jak podrnínly sorpční, tak i dssorpčni. Lepší by r'šak

bylo t1'to parametry optimaiizovat oddělenč. Avšak nalezené podnrírrk;' jsou vhodné prn daný itčel.

coŽ analýzy' reáiných vzorků potvrdily. Co se irientiťrkace sloučerrin týká, ie třeba mít tra paměti, Že

.ide pouze o iderrtifikaci založenoil na vyhodnocení retenčních indexů a ne porolrnání výsledků
s publiktrr'arrou literaÍurotl ve které byly *rralyzovány vzork}' stejných rostlin. Bylc by třeba tyto

irJ*rrtiťrkace potr'rc1it i prostřednictvím GC-MS analýzy' coŽ je všcik podmíněno tepelnou desorpcí

látek zaclrycený'c.h rra míclra*élku. V době realizace této práce vš*k příslu$n{ yy'barlerrí, tj. GC-Iv{S

systénr vy'bavený modulein nti tepelnou desorpci, r:eby1o k disptrzici.
K lrr:rina*ení diplonrar:tky lze ur'á$t, že p*rcovttla samostatně a systematicky. Podařílo s* jí

zvládr:out prácí s různými {iC systér":ry a předevšír'n si dostatečně osvojila metodr"i SBSE {resp.

}ISSE}. Porl*rřilo se i vyřešit r:btíže souvisejí*í s vylrodnoctrvánítrr ťťtenčních irrclexů na tÍetektoru,

ktery je pro l"ron:olr:gickou ř*drr n-alkm:ťr n*aktivní. Lze tedy konst&tovat, ře diplrrmantka zadání

diplomor,ó práce splnila.
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