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,,VytúiÍítakuem asistovayté m'ikroextrakce tufusrt.ftzí slr* anrsIjuu ftrurnaprtslilu piva"

Úk't'ler'' riiplornovéprá*e Bt.LeirkyM A R Š Í n 0 v E byloprověřitmoř,r::ostimetor!.y

v*kuenr asistované mikroextrakce tuhou 'Íiieí (Vac-HSSpME) pro irna}ýzu prrrÝilu tčkavých iátek

v reálrrých vxorcích rťrrrrých druhů piv.

V tenretické části diplon:antk& r-.pracovala literár'rri rešerši se zaněř"ením na pivo. ir to jalt

r:lrr speci{ikace jednotlivých surovin' tak i na základní ktnky te*hrrr:logie piva. Popsány jsou dál*
extrakční a chramatogriríi*ké metrrdy (především GC) vhodné pr* analýxu těk'*vý*h slr:žek

polravin. Zvláštní pozornost jc věrror'ána mikroexrrakci trrhou tázi a m*žnosti headspacc

vzarkovánÍ včetně r1,"uŽití podtlaku při SPfulE.

V prakti*ké části byly na reálných vzorcích prcvěř*ny moŽnosti r1'už1tí rnetod-v

Vac*HÍiliPME pro anirlýzu aromaproÍilrr. resp" profilu tčkavých látek piva. ilptinralizace
extrakčních poclmínek byla realizcvána dle principů cr*ntrálrrě kompozitního plánováni

experinrentu, přičemŽ pro darrý účel byla tgstavána 2 rťrzná SPM.b vlákna (černó _ 75 pnr

CÁR/pl}&íS a šr:ds - 50/30 ;rm DVts/CÁR/PDMS). Společnč s tnetoclou Vac-HSSPfi,{ts byla
*ptimalizována i klasická rngtoda HS_SPME. Při experirnentcclr se ukázalo, že 'iako vhodněiší
se pťo daný účel ukazalo b;.it šedé SPME vlákno. Při porol'nárrí obarr extrakčrríc}r přistupů se
powrdilo' Že metoda Vac-IISSME je slibnou alternatir'ort ke klasické nrikroextrakční metodě pr*i

atnrosférickém tlaku, neboť se při tcrmto moderním postupu podařilo ve vzorcích piv
iderrtiťrkoval r'ětší počet slorrčenin' Aplikovatslnost navržené metody byla prověřena na osnri
vz*rcích piv rťrzných typů. Arialýza extraktů }ry1a realízotána :rretodmni GC-MS kr.ůti

iclentifikaci sloučenin a takó metcrdou GC-FID kvůli určení relatir'ního zastoupení jedrrotlivých

těk*v-vch lritek podílejících s* na celkovém profilrr'

K hr:dno*eni diplrrrrtarr*y lze uvést' že pracovaln samost*tně a systetrraticky" Podařilo se

jí xvládn*ut práci s různými GC s.vstémy a předevšín"r si dtlst*tt*črrě trsvoji}a met<ldu SPMH, a to
jal* v klasickénl, tek i Vao-řTSSPlv[E usptlřádaní' Pouze při rpracr:l'ilrrí t*xtu bylo třebrr jistých
zás*hů ze strany vedoucího práce' Lze tedy konstatovat, že diplclnrantka zadání diplcrrrové prác*

splnila.
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