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Analýza látek s antioxidační aktivitou v medovinách.

Medovina je ttaďční nápoj l,ryráběný fermentací naieděného medu a případně dalších
pfidaných láteka kořeny jejíýroby sahajihluboko do histotie. V současnosti, ve světle tostoucího
zájmu o čím dál detailnější znalosti o složení produktu lidské spotřeby, r.rystupuje do popředí i
požadavekna anaIýzu a případnou kvantifikaci minoritních složek v těchto produktech. Nejinak ie
tomu i v případě medoviny. Medovina )e komplexní směs mnoha makto- i miktoslož ek, jejicbž
vzájemný poměr udává jejíwýsledné vlastnosti.Jednou skupinou takov.ýchto mikrosložek jsou i látky
s antjoxidační chatakteristikou. ZnaIostprofilu těchto látek v medovinách může napomoci např. k
rozlišení surovin použiqých pto jejich rýrobu či dokonce může odhalit falšování ,1ejiýtoby.

V souladu s tímto se ďplomantka zaměřtla na sepanci a stanovení 23 lrybtaných látek s

antioxidační aktivitou v celkem 22vzorcích medovin od ruzných dodavatelů.
Vzhledem k požadavku co nejkratší ana\ýzy ve spojení s q/Soce selektivní detekcí byla k

anýzámpoužítatechnika HPLC/MS sezáznamemMRM přechodů pto zýšeruselektivity detekce.
Takto se ďplomantce podařilo Íozsepafovat a zdetekovat všechny ana|yzované antioxidanty při
déIce ana|ýzy do 7 minut a dáIe změiitjejich kalibtační závís|osti. Při zptacování rcáLných' vzorků
qplynula potřeba zakoncenttování vzorkl3' pÍed ana|ýzou. Diplomantka použila pro tento účel
extrakci v systému kapalina-kaplin a,tato technika se zvíce zkoušených technik uká za|a jako neilepší.
optimalizovanou metodou zptacování vzotku a následné ana|ýzy potom stanovila obsah

iednotli''7ch antioxidantů ve vzorcích medovin. Za zmtrtku stoji, že se tímto způsobem podařilo
odhalit fa|ziťtkátmedoviny obsahující pouze vanilin, ovšem v koncentraci r.rysoce přeryšuiící jeho
na|ez ené ob s ahy v o s tatních ataly z ov aný ch v z otcích.

Během své práce ďplomantka ptacovalapievážně samostatn ěaprckázala dostatečnou míru
expedmentálrrí zručnostipři zpncovátívzotků ave spoluptáci s konzultantkoupakzvIádtaianalýzy
s použitím hmotnostního spekttometÍu jako detektotu.

Póízávětečné tedakcidiplomovéptáce bylyna několika místech optaveny někteté nevhodné
či nepřesné formulace textu.

Celkově je však práce na přiměřené jazykové, textové i grafické úrovni a z pohledu
vedoucflro r]iplomové ptáce nemám k expedmentalnípráci ant k přeďožené diplomové práciBc.
Kateřiny Pravcové žádné zásadntpřipomínlcy 2 diplomovou práci hodnotím známkou
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