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bylo prověřit moŽnosti vyrržití

metody vysokoúčinnékapalinové chromatografie ve spojení s detektorem diodového pole (DAD) a
současně elektrochemickým detekÍorem (ECD) pro analýzu vybraných polyfenolických látek ve

ich předchozí izolaci vhodnou mikroextrakčnítechnikou.
teoretické ěásti diplomantka zptacovala literrární rešerši týkajícíse

sladech po

V

j ej

jak sladu (složení'

qiroba i druhy sladů), tak i fenolických látek potenciálně se ve sladech vyskýujících.Prezentovány
jsou i extrakčnípostupy vhodné pro izolaci daných sloučenin a separační metody použitelné pro
analýzu získaných extraktů. I v souvislosti se zadáním práce je pak zvláštni kapitola věnována
detektorum v kapalinové chromatograťti, věetně DAD a ECD detektoru stěŽejních pro tuto práci.
V experimentalní části byly nejprve provedeny experimenty s cílem na\ézt vhodné separační

podmínky pro

HPLC analýzy v systému sériovéhozapojent obou

detektoru (tj.

DAD a ECD).

Již měření kalibračníchzávislostí však poukrízalo na fakt' že toto zapojení není optimální. Pufry'
které je třeba používatpři ECD detekci ovlivňují i kvalitu chromatogramů při DAD detekci a
mimokolonové příspěvky související s experimentálním zapojením obou detektoru pak zastiňují
očekávanévýhody plynoucí z elektrochemické detekce.

Pro účelizolace studovaných látek byly testovany dvě mikroextrakční metody, přičemžjako
vhodnější se ukazala byt metoda MEPS (microextraction by packed sorbent). Tato metoda byla

optimalizována a na|ezené podmínky aplikovany na reálné vzorky sladů, ze kteých byly
standardním postupem připraveny tzv. kongresní sladiny. Vzhledem k matricovým efektům pak
bylo třeba pro kvantifikaci výsledků použítmetodu standardního přídavku.
Co se realizace práce qiká, diplomantka si i přes počátečnínejistoty dokánala přiměřeně
osvojit práci jak s testovanou extrakčnímetodikou, tak především s HPLC systémem, k jehož
ov!ádáru bylo třeba se naučit 2 rizné programy' zntchž každý ovládal pouze jeden detektor.
Nicméně je třeba konstatovat, že by si celá práce zaskotlžila samostatnější přístup a více vlastní

invence diplomantky. Na druhou stranu je také ťeba uvést, že písemný projev diplomantky byl na
vyššíurovni. Přes drobné obtiže se tak podďilo získat dostatečně kvalitní výsledky plně
odpovídajícíurormi diplomové práce.
Diplomová práce je vypracována v rozsahu zadaného úkolu, je srozumitelná a výsledky jsou
zpracovány přehledně.
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