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Posudek oponenta na diplomovou práci

YáŽená kolegyně, vžženýkolego,
na Katedře ňayti"te chemie Přírodovedecké fakulty UK v Praze byla k obhajobě
podána diplomová práce:

Autor:

........K.ateřr.n.a..Wra.n.qvá

Nazev:9.t.e.n.qve.n.í..ano r.ganick.y..váaané..r.tu

atomovou absorpčníspektromet rií

ti.

a..

meth.ylr t.u.tr..ve..v.la sech

Dovolujeme si Vas poŽÁdato \rypracování recenzního posudku. Pokud nemůŽete posudek
vypracóvat během
Výpracovaný posudek dodejte, prosím, osobně, poštou, faxem či E-mailem na
adresu: Katedra analýické chemie, Přírodovědecká fakulta UK, Hlavova 8' 128 40 Praha
2,Fax:224gL3538. E-mail: vrbova@natur.cuni.cz. Případné dotazy na E 221951236.
Děkujeme Y ám za spolupráci

označte křížkem neihorší* neilepší
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alita jejich splnění (sou cíle
X
jsou
dosaŽené výsledky výěeným
práce jasně formulované a
cílůmodoovídaiící)
o.tgtnaltta ptáce (přinaší původní vědecké výsledky; rozšiřuje
X
přístupů;
opakuje
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známých
variantou
problému;
řešéní
současná
znžmá řešení)

Přňos pnáce pro analytickou chemii (přinaší zcela novou

metodiku; vyrazné vylepšuje dosavadní analýické postupy; je
určitou vari antou p otlžívartých an a l yti ckých p o stup ů ; využívá
standardních anďytick1ich metodik a postupů pro řešení problémů
z iiných oborů)
Fo*"a č'""ěnípráce (vhodnost ělenění na kapitoly, vyváženost
rozsahu jednotliých kapitol, přiměřenost počtu obrázků a
tabulek)
Zpracování úvodu k řešenéproblematice (informačníbohatost
úvodních kapitol' relevantnost a úplnost citované literatury)
Zpraeování experimentální části práce ftvalita a úplnost popisu
použitych materiálů a metodik)
Zpracování lasledků práce (způsob zpracování
experimentálních ýsledků, jejich logické uspořádání a vysvětlení,
kvalita dokumentace presentovaných závěrů)
Jan,k a sfylistická úroveň práce
Formální provedení práce (tiskové chyby, forma pror'edenÍ
obrazové a tabulkové dokumentace, dodrŽování konvencí psani
svmbolů veličin. iednotek atp.)
Celkové zhodnocení.práce, A-D (mělo by akcentovat obecně
přístup studenta k řešení a zpracováni zadané problematiky)
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..Stanoveni

Posudek na diplomovou praci Kateřiny Wranové na téma
anorganicky vázané rtuti a metylrtuti ve vlasech atomovou absorpční
spektrometrií.66

Slečna Kateřina Wranová ve své diplomové práci prezentuje systematický a důsledný
přístup k zadanému tématu, stanovení rtuti ve vlasech.

V teoretické části práce jsou uvedeny všechny souvislosti týkajíci se pohybu rtuti
v přírodě'

definován

její toxické účinky,popis účinkůmetabolitů rtuti v lidském organizmu.
cíl diplomové práce:

Je zde

vypracování a validace analyické metody pro stanovení

celkového obsahu rtuti, sloučenin s anorganicky vázanolrtuti a metylrtuti.

Experimentální část práce podrobně popisuje použitémetody, přístroj a chemikálie,
vzorkování vlasů, jejich zpracováni, postup při stanovení obsahu

rtuti

v podélnémproírlu

vlasů a referenčního cer1iÍikovaného vzorku vlasů.

V části výsledků a diskuze jsou podrobně

a přehledně popsány postupy validace pro

obě formy rtuti a dlouhodobá stabilita metody. Výsledky uvedené pŤevážně ve formě grafu a

několika tabulek' výadřují souvislosti obsahů forem

rtuti

s

vybranými faktory: pohlaví,

kouření' u žen vliv bawení vlasů, počet amalgamových plomb a četnost konzumace ryb. Bylo
ana|yzováno 30 vzorků lidských vlasů"

Diplomová práce, která je pilotní studií pro pouŽití analyické metody k účelu
monitorování českélidskó populace na obsah rtuti

a

její formy je kvalitní' jejím přínosem je

vypracování spolehlivé a dostatečně citlivé analytické metody pro stanovení především
metylrtuti. Metoda

je

přínosná v>užitím přístroje

AMA

254, kteým disponuje většina

českých analýických laboratoří a metodika vypracovaná slečnou Wranovou činístanovení
metylr1uti j ednoduchým a dostupným.

Práce je napsána přehledně a logicky' obsahuje však některé formální chyby,

např.

nejednotné vyjadřování jednotek nebo překlepy v citacích. NesniŽuje to však hodnotu této
oÍace

.

Cíl práce byl splněn vyčerpávajícímzpůsobem a doporučuji komisi

přr.1etí

diplomové

práce k obhajobě.
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16" května 2006

RNDr. Vlasta Korunová
Ustav analytické chemie AVCR
Laboratoř štopovéprvkové analýzy
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Dotazy k diplomové práci Kateřiny Wranové:

o

Jednotky: nejednotnéznačení'např' zápomý indexnebo lomítko, Lnebo dm-3,
mezery mezi nimi. Hg nemůŽe b;.it součástíjednotky. Udaj dávky či hmoty za den ěi
jinou dobu by neměl mít lomítko.
l,p. Sfu. 37 Popis vzorků v tab. 4, jejicltvýběr
e/ str . 5 1 , tabulka. Proč j sou hodnoty mediánů anorganická rtuti rozdíIné(tak moc)
mezi celkovou rtutí a metylrtuti,když se z těchto údajůpočítjí.
o Str. 53 Proč nebyl vyloučen vzorek fieden zbez|epkovou dietou),kdyžje podezření
z kontaminace?
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StÍ. 55

jako dotaz na str.

51

Česká chemická společnost není při ČSAv, to planilo přibliŽně do r. 1989, ale teď je
smaostatna a CSAV neexistuie zkratka akademie věd ie AVCR.

