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II. Posudek oponenta 

 

Zuzana Homolová vypracovala svou diplomovou práci na katedře analytické chemie pod vedením RNDr. 

Jany Dolejšové, CSc. Za cíl práce si kladla zoptimalizovat stanovení propylgallátu za použití průtokové 

injekční analýzy s chemiluminiscenční detekcí. Princip stanovení byl založen na oxidaci propylgallátu a 

detekci chemiluminiscenčního záření, které poskytují produkty uvedené reakce. Jako oxidační činidlo byl 

použit manganistan draselný v kyselém prostředí kyseliny sírové. 

V optimalizačním kroku studentka řešila nastavení vhodných časových parametrů přístroje, např. doby 

dávkování vzorku injekčním ventilem, rychlosti čerpání roztoků peristaltickou pumpou, složení oxidačního 

činidla a použití látek zvyšujících chemiluminiscenci. Za nalezených podmínek byla proměřena kalibrační 

závislost porpylgallátu bez i s přítomností vybraného intenzifikátoru chemiluminiscečního záření. Jako 

potenciálně vhodné látky byly testovány: kyselina mravenčí, dodecylbenzensulfonát sodný a polyfosfát sodný, 

který také vykazoval nejlepší vlastnosti a 2,3krát zvyšoval hladinu chemiluniscenčního signálu. Po 

optimalizaci byla vyvinutá metoda aplikována na stanovení propylgallátu v substanci a v HVLP přípravku. 

Výsledky měření byly porovnány s lékopisným titračním stanovením  a rozdíly statisticky vyhodnoceny. 

Práce obsahuje 5 obrázků, 11 grafů, 17 tabulek, 9 vzorců a je doplněna 22 citacemi. Je vypracována 

přehledně, po obsahové i formální stránce splňuje požadavky, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Připomínky: 

str. 11 - citlivost fluorimetrie je vyjádřena v gramech 

str. 12 - molekula F je nazvána fluorem 

str. 14 - pokud jsou uvedeny rozsahy kalibrací pro stanovená sympatomimetika, bylo by lépe uvést také 

konkrétní látky 

str. 28 - koncentrace KMnO4 je 1 - 7 mM, ale poté se ředí 5 ml do 50 ml, koncentrace uvedená v tabulce tak 

neodpovídá skutečnosti 

str. 41 - předpokládaná koncentrace vzorku je odvozena z titrace - lékopisné? chybí alespoň citace 

str. 49 - rozdíl obsahu v substanci 0,25 - 2,0 % - odkud byly tyto hodnoty převzaty? 

literatura - citace 4 je z roku 1968 - neexistuje modernější zdroj? 

Dotazy: 

Jakým způsobem byl určen detekční limit a proč je uveden pouze v diskusi? 

str. 36 a 39 - proč obě kalibrace neprocházejí 0? 
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