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Tato diplomová práce vychází z poznatků uveřejněných v časopise Journal of Pharmaceutical and 

Biomedical Analysis [1], ve kterém je popsán výskyt matricových efektů v několika vzorcích 

ochucených čajových nálevů. Naměřené matricové efekty nebyly příliš vysoké (od -5.3 % do +10,4 %), 

stejně jako počet hodnocených vzorků. V rámci výzkumu v této diplomové práci k analýze komerčně 

dostupný čajů, přičemž se jednalo o čaj sáčkový (Pickwick) a sypaný (Basilur). Sypaný čaj byl použit 

pro tvorbu vlastních lépe definovaných směsí. Pro výzkum bylo použito 11 různých ochucovadel, 

která jsou běžně využívána. Jednalo se o: plod brusinky, list máty, plod šípku, citrónovou kůru, 

pomerančovou kůru, kořen zázvoru, květ růže, skořicovou kůru, citrónovou trávu, květ jasmínu a 

vanilku.   

Analýza probíhala na přístroji ACQUITY Ultra Performance LC (Waters) s kolonou - ACQUITY CSH C18 

2,1 x 100 mm, 1,7 μm (Waters)a  s využitím podmínek popsaných v článku [1]. Byl hodnocen obsah 

katechinů a matricové efekty, a to v ochucených i neochucených čajích. Matricové efekty byly 

analyzovány pomocí přídavku standardu 8 katechinů do čajového nálevu. Hodnoceny byly celkové 

obsahy katechinů a matricové efekty jednotlivých ochucovadel i jejich rozdíl oproti neochucenému 

čaji, které lépe odrážejí samotný vliv ochucovadla na čajový nálev. Dále pak byly hodnoceny dvě 

komplexní směsi, které se skládaly z více ochucovadel. V této diplomové práci byla prokázana 

nezávislost matricových efektů na pH, pozitivní vliv ochucovadel na hladinu katechinů v připravených 

směsích, které však nebyly způsobeny matricovými efekty. Dále pak rozdílný výskyt matricových 

efektů u jednotlivých ochucovadel. Složitější směsi vykazovaly kombinovaný efekt, který byl u non-

epi-forem pozitivní a epi-forem negativní. 
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