
Doktorandka Ing. Radka Divišová nastoupila do prezenčního studia ve školním roce 2009/2010. 

Začala řešit téma disertační práce, týkající se vonných látky, které se přidávají do potravin, 
kosmetických a jiných produktů, a to  především pro vylepšení jejich senzorické kvality (chuti 
a/nebo vůně). Nepříjemným vedlejším účinkem však může být výskyt širokého spektra 
různých nežádoucích biologických účinků. Pro ochranu zdraví spotřebitelů schválila 
Evropská unie směrnici o kosmetických přípravcích (ES/1223/2009), která po výrobcích 
vyžaduje označení 26 alergenních látek na štítku finálního produktu při překročení stanovené 
koncentrační meze (0,01 % pro výrobky typu rinse-off a 0,001 % pro výrobky typu leave-on). 
Vonné látky jsou přítomny nejen v kosmetických přípravcích, ale jsou jimi aromatizovány i 
různé druhy potravin. Na rozdíl od kosmetických přípravků nemusí výrobci potravin přítomné 
alergenní vonné látky na obalech uvádět, proto je sledování obsahu těchto látek vysoce 
žádoucí vzhledem k možnému zdravotnímu riziku, které představují. Cílem práce bylo 
vyvinutí metody pro simultánní stanovení regulovaných vonných alergenů v potravinách a 
předmětech běžného užívání. Na základě provedené literární rešerše byla zvolena metoda, 
založená na extrakci analytů pomocí headspace mikroextrakce tuhou fází ve spojení s 
plynovou chromatografií s FID detekcí (HS-SPME-GC-FID). Pro optimalizaci hlavních 
extrakčních parametrů, ovlivňujících mikroextrakční proces, byly použity techniky 
jednorozměrné a vícerozměrné analýzy dat. Finální validace metody byla provedena 
z hlediska linearity, opakovatelnosti, reprodukovatelnosti, výtěžnosti, limitů detekce a 
kvantifikace. Optimalizovaná a validovaná metoda byla aplikována na širokou škálu 
produktů, zahrnující hlavně aromatizované potraviny, kosmetické přípravky a hračky. 
Studentka přistupovala k řešení zadané problematiky velmi svědomitě, v laboratoři prokázala 
nejen experimentální zručnost, ale i výbornou teoretickou připravenost. V průběhu studia 
využila možnost zahraniční stáže v rámci Erasmu na univerzitě v Brusselu (Vrije Universiteit 
Brussel, Pleinlaan 2, 1050, Brussels, Belgium) kde strávila tři měsíce. Své výsledky  
prezentovala před vědeckou komunitou na konferencích a  formou tří  článků v časopisech s IF, kde 

v jednom případě je prvním autorem a ostatních jako spoluautor.    

  
      

 

 

 

 

 

 


