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Str. 7, ř. 30: doba trvání konečného regeneračního potenciálového pulsu → doba trvání 

konečného regeneračního potenciálového pulzu 

Str. 7, ř. 31: doba trvání počátečního regeneračního potenciálového pulsu → doba trvání 

počátečního regeneračního potenciálového pulzu 

Str. 18, ř. 1: Mini- and Microelectrode System UMμE, v tříelektrodovém zapojení → 

Mini- and Microelectrode System UMμE (Polaro-Sensors, Praha), v tříelektrodovém zapojení 

Str. 18, ř. 5: stříbrná pevná elektroda (AgSE, typ: 6.1204.130, Metrohm, Švýcarsko) → 

stříbrná pevná elektroda (AgSE o průměru disku 2 mm, typ: 6.1204.130, Metrohm, Švýcarsko) 

Str. 18, ř. 8: (Polaro Sensors, Praha) → (Polaro-Sensors, Praha) 

Str. 18, ř. 11: šířka pulzu (se vzorkováním proudu po dobu posledních 20 ms) → šířka pulzu 

100 ms (se vzorkováním proudu po dobu posledních 20 ms) 

Str. 27, ř. 6: naměřeného proudu píku než ty, při kterých byla regenerace aplikována → 

naměřeného proudu pozadí než ty, při kterých byla regenerace aplikována 

Str. 27, ř. 10-13: Použitá elektrochemická regenerace nepůsobila pouze na odezvu samotného 

Na-BRP, ale měla vliv i na výšku a šířku píku metronidazolu, viz obrázek 11. Je vidět, že při 

zapnuté regeneraci jsou píky užší, vyšší a lze je snadněji vyhodnotit. → 

Použitá elektrochemická regenerace nepůsobila pouze na odezvu samotného Na-BRP 

(obrázek 11), ale měla vliv i na výšku a šířku píku metronidazolu (obrázek 8). Je vidět, že 

při zapnuté regeneraci jsou píky metronidazolu užší, vyšší a lze je snadněji vyhodnotit. 



Str. 27, obr. 11: DP voltamogramy metronidazolu o koncentraci 1·10
−4

 mol/l zaznamenané 

na AgSE v Na-BRP o pH 10,0 → DP voltamogramy zaznamenané na AgSE v Na-BRP o pH 10,0 

Str. 28, obr. 12: DP voltamogram metronidazolu (c = 1·10
−4

 mol/l) a základních elektrolytů 

zaznamenané na AgSE v Na-BRP a Li-BRP → DP voltamogram metronidazolu                    

(c = 1·10
−4

 mol/l) a základních elektrolytů zaznamenané na AgSE v Na-BRP a Li-BRP 

o pH 10,0 pro oba dva typy pufrů 

 


