
Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá lipidovými látkami, zejména oleji rostlinného 

původu, které se používají jako pojiva pigmentů nebo jako ochranné laky při konečné 

úpravě výtvarných děl. Úvodní část shrnuje literární údaje o těchto látkách, především        

s ohledem na možnosti a metody jejich identifikace a sledování jejich změn v průběhu 

stárnutí výtvarného díla. Identifikace vysychavých olejů je založena na stanovení 

relativního zastoupení charakteristických mastných kyselin; tento parametr se v průběhu 

času mění. Pro identifikaci jsou nejužitečnější hodnoty poměrného zastoupení kyselin 

stearové, palmitové a olejové.  

V experimentální části práce byly ověřovány v literatuře popsané metody pro stano-

vení tohoto poměru, s ohledem na přístrojové vybavení dostupné na katedře biochemie 

byly vybrány postupy založené na vysokoúčinné kapalinové chromatografii (HPLC). 

Nejprve bylo testováno činidlo 2,4-dinitrofenylhydrazin, které podle literatury (Bravo, B. 

et al., Talanta 64, 1329-1334, 2004) umožňuje přímou derivatizaci mastných kyselin          

s dělením vzniklých derivátů na koloně s reverzní fází a fotometrickou detekcí při 310 nm. 

Přes opakované pokusy (včetně pokusů o modifikaci podmínek derivatizace) se nepodařilo 

popsanou metodu reprodukovat (nedocházelo podle všeho vůbec ke vzniku derivátů). 

Proto byla v další práci používána v literatuře bohatě dokumentovaná metoda derivatizace 

2-nitrofenylhydrazinem v přítomnosti 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)karbodiimidu,      

s následným dělením derivátů metodou HPLC na koloně C18 a detekcí při 400 nm. 

Metoda byla optimalizována pro čisté standardní mastné kyseliny (myristovou, 

palmitovou, stearovou a olejovou) s kyselinou arachidovou jako vnitřním standardem. 

Získané kalibrační grafy vykazovaly ve všech případech dobrou linearitu do koncentrace 

5mM, proto byla tato metoda dále použita ke studiu standardních vysychavých olejů.         

V těchto pokusech derivatizaci předcházela hydrolýza olejů při teplotě 110 °C. Výsledky 

vykazovaly vysokou reprodukovatelnost v rámci jednoho stanovení (tj. při analýze 

výsledku jedné hydrolýzy a jedné derivatizace) ale výrazně nižší reprodukovatelnost mezi 

stanoveními. Nepodařilo se nalézt příčinu těchto rozdílů, které by mohly být způsobeny 

chybami při vzorkování (vzhledem k vysoké viskozitě olejů, jejich komplexní struktuře,     

a malému odebíranému objemu), nebo nerovnoměrným průběhem hydrolýzy či 

derivatizace. Případnému použití pro identifikaci olejů musí předcházet odstranění této 

nejistoty. 
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