
ANALYTICKÁ CHÉMIA 
 

Analytické aplikácie optickej sondy a iných moderných zariadení v UV-Vis 
spektrometrických a luminiscenčných metódach.  
školiteľ: prof. Dr. Yaroslav Bazel, DrSc. 
konzultant: prof. Mgr. Vasiľ Andruch, DrSc. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Vývoj v oblastí analytických aplikácií optickej sondy ako aj iných inovatívnych 
zariadení a technických riešení vhodných na automatizáciu a miniaturizáciu 
analytických meraní. Vypracovanie nových luminescenčných a UV-Vis 
spektrometrických metód na stanovenie vybraných analytov v zložkách životného 
prostredia, biologických tekutinách, farmaceutických prípravkoch, nových materiáloch a 
pod. Validácia a overenie spoľahlivosti vypracovaných metód, porovnanie ich s 
klasickými postupmi. 
 
Vývoj nových miniaturizovaných a automatizovaných analytických metód.  
školiteľ: prof. Mgr. Vasiľ Andruch, DrSc. 
konzultant: RNDr. Jana Šandrejová, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: V súčasnosti analytickí chemici upriamujú svoju pozornosť na miniaturizáciu 
a automatizáciu analytických procedúr, dôkazom čoho je aj kontinuálne narastajúci 
počet publikácií venovaných tejto problematike. Téma je zameraná na návrh nových 
schém, technických a technologických riešení pre miniaturizáciu a automatizáciu 
analytických procedúr; návrh principiálne nových riešení, ktoré by umožnili prekonať 
nevýhody a obmedzenia mikroextrakčných techník; vývoj mikroextrakčných procedúr s 
využitím ultrazvuku a vortexu, a vývoj nových optických/vizuálnych senzorov.  
 
Alternatívne zelené organické rozpúšťadla kompatibilné so spektroanalytickými 
detekčnými technikami.  
školiteľ: prof. Dr. Yaroslav Bazel, DrSc. 
konzultant: prof. Mgr. Vasiľ Andruch, DrSc. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Vývoj ekologicky prijateľných rozpúšťadiel kompatibilných s viacerými 
analytickými detekčnými technikami ako sú atómová absorpčná, fluorescenčná, UV-Vis 
spektrometria. Skúmanie analytických vlastností a perspektív analytických systémov na 
základe prepínateľných rozpúšťadiel ako vhodnej alternatívy ku  klasickým extrakčným 
technikám pri stanovení vybraných analytov v modelových a reálnych vzorkách.  
 
Využitie mikroextrakčných techník a vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie 
(HPLC) v analýze bioaktívnych látok na nízkej koncentračnej úrovni.  
školiteľ: doc. RNDr. Katarína Reiffová, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Súčasným trendom  analytickej chémie v oblasti predúpravy komplexných 
vzoriek je vývoj nových mikroextrakčných metód, ktoré využívajú analytické systémy s 
malými objemami čínidiel. Hlavným cieľom navrhnutej témy bude vývoj novej 
dvojstupňovej analytickej metódy vhodnej na účinné zakoncentrovanie a následne 
stanovenie vybranej skupiny bioaktívnych látok na nízkej koncentračnej úrovni.  
 


