
 

Errata 

Abstract: −˃ Validation that showed that the method was sufficiently accurate, repeatable and appropriate for 

this research 

Strana 2: −˃ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1004/2014 v Úředním věstníku Evropské unie 

Strana 4: −˃ M. S. Cvet (1872-1919), ruský botanik, fyziolog a biochemik, který poprvé rozdělil na sloupci 

sorbentu listová barviva (odtud také pochází název chromatografie, řecky chroma- barva, grafein- psát) 

Strana 6: −˃ Zmenšením částic mělo důsledek zlepšení účinnosti (zlepšení separace) zrychlení analýzy můžeme 

zrychlením rychlosti průtoku mobilní fáze nebo zvýšením teploty 

Strana 16: −˃ Tabulka rozpustnosti základních parabenů dle Českého Lékopisu 2009 

 

 Přibližný objem rozpouštědla v ml na gram rozpuštěné látky 

 Voda Líh 96% a methanol 

Methylparaben 100 až 1 000 1 až 10 

Ethylparaben 1 000 až 10 000 1 až 10 

Propylparaben 1 000 až 10 000 1 až 10 

Butylparaben 1 000 až 10 000 1 až 10 

 

Strana 24: −˃  „Časy analýzy byly popsány na další stránce, kde jsou časy všech uvedených screeningů“ 

Strana 26: −˃ Kritéria pro výběr mobilní fáze byly v separaci všech parabenů a času analýzy 

Strana 29: −˃ Parametr vystihující tvar píku lépe než počet teoretických pater - faktor symetrie 

Strana 35: −˃ „Podmínky hledání gradientu“ 

Strana 39: −˃ Limit pro rozlišení dle ČL 2009- ˃1,5 

Strana 39: −˃ Specifita – pojem velni nepřesný – správně používaný pojem – Selektivita 

Strana 40: −˃ Parametr linearita, byl splněn u methylparabenu a ethylparabenu, korelační faktor vyšší než 0,99, 

u ostatních látek nebylo splněno kvůli vysoké koncentraci 100ppm, což se někdy vyskytuje u UV detekce 

Strana 41: −˃  Opakovatelnost nástřiku patří do Testu vhodnosti systému 

Strana 41: −˃ Relativní směrodatná odchylka je požadována ve validačních postupech 

Strana 45: −˃ „Chromatogram zobrazující obsah parabenů v hydratačním krému na ruce“ 

Strana 42: −˃ Postup stanovení správnosti, dle literatury: Josef Berger, Informatika v klinické praxi pro lékaře a 

klinické biology, 1993 

 

 

 

 



 


