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Str. 21 

Původní text:  

Slabý katex je tvořen silikagelem modifikovaným polymerně vázanou 

benzensulfonovou kyselinou. 

 

Oprava textu: 

Silný katex je tvořen silikagelem modifikovaným polymerně vázanou benzensulfonovou 

kyselinou. 

 

Str. 39 

Doplnění k 4.2: 

Zirchrom SHAX 25µm/300Å (ZrAx) –  Zirchrom, Anoka (USA) 

 

Str. 41 

Původní text: 

Grafen 3 byl oxidován v řádu hodin, přičemž grafen 5 v řádu dní. 

 

Oprava textu: 

Grafen 3 byl oxidován 2 hodiny a grafen 5 byl oxidován 6 dní. 

 

 

 



Str. 45 

Původní text: 

Sorbent Gr3-SHAX 

 

Oprava textu: 

Sorbent Gr3-ZrAX 

 

Str. 46 

Původní text: 

U diazepamu byla adsorpce vyšší, ale pořád po promytí pufrem nebylo 20 % látky na 

kolonce zadrženo. 

 

Oprava textu: 

U diazepamu byla adsorpce vyšší, ale po promytí pufrem se stále nacházelo v extraktu 

20 % nanesené látky. 

 

Str. 49 (1. a 2. řádek) 

Původní text: 

Jak je vidět, extrakční výtěžnosti při použití sorbentu Gr3-ZrAX jsou extrakčním 

výtěžnostem při použití sorbentu Gr5-ZrAx velmi podobné. 

 

Oprava textu: 

Jak je vidět, extrakční výtěžnosti při použití sorbentu Gr3-ZrAX jsou extrakčním 

výtěžnostem při použití sorbentu Gr5-ZrAx podobné. Při použití sorbentu Gr5-ZrAX 

však dochází k nižší retenci analytů, což je znatelné především u karvedilolu v prostředí 

octanového pufru a TRIS. V prostředí octanového pufru se extrakční výtěžnost 

karvedilolu téměř zdvojnásobila a v prostředí TRIS dokonce zčtyřnásobila. 

 

 

 



Str.49 (15. a 16. řádek) 

Původní text: 

(podle metody uvedené v kapitole 4.5) 

 

Oprava textu: 

(podle metody uvedené v kapitole 4.4) 

 

Změna názvů kapitol: 

Str. 43 

Název: 

5.2 Vliv pH a opakovatelnost přípravy grafenu 

 

Nahrazen za nové názvy: 

5.2 Vliv různého způsobu přípravy grafenu a pH 

5.2.1 Vliv různého způsobu přípravy grafenu na adsorpční vlastnosti sorbentu  

 

Str. 45 

Název: 

5.2.1. Sorbent Gr3-ZrAx 

 

Nahrazen za nový název: 

5.2.2 Vliv pH prostředí na adsorpční vlastnosti sorbentu 

 

Str. 47 

Odstranění názvu: 

5.2.2 Sorbent Gr5-ZrAx 


