
Opo,nentský posuďek

ďlo,1§torsk6 diiprtařní práee [6gr.Miřoslav3r Burgovd nazvané "lidoderrrí gikro_

extrakčnf tecřmi§ pro anal,ýzy pl;provou chronatograťií"

Ber pretqneentračnfch netgd s,e souďobá analytieká ehemie neobejde.

V průběhu přeďďroaíeh'f.et jich btrtIo v$vinuto veliké nnoŽství jak pro

pT3rrrnértak kap*Iné prostředí. Velkou skupinu tvoří mikroextrakČní me-

toqr využívaífeí rozpouštědla lehďí i těžší než voda". lěch postupŮ je

velíké nrrořgtvírjak o tou- svědďí tr,iterární rlvod přeďX.ožené prráce ,/a ve-

liké mrrožgtví zkratekl. Novýn příspěvkem do galerie netodik je také di-
sertační práee Miroslavy Bursové.

Disertační práee je za].ožena především ila, originálním a velice

vti..pnén ndp_adu prová{ět míBoroextrakci kapolinou o menŠÍ hustotě neŽ

voda v přípravku ve tvaru zvonurkterý unožňuje použít bez nebezpeČÍ

rštědla při intensivnín níchá-

ní. Potlžiténrr postupu včetně zařízení byl udě]_en čeiský patent.

Další oddíJ.y práce jsou věnovány využití tohoto postupu pro pre-

kq,ncentrgeí a stanovení malýeh nrrožství uhlovodíků a jej,ich derívátŮ

ďo heptanu reap. terc. butylacetátu z vodných roztokŮ. Významrou sou-

částí práee , je l pcstup při h].edání optímálníc& podnínek extrakce S vY,-
]

uŽitín ehenonetríckých netod.

k této části mám na disertantku několik dotazů. Mbzí základní fak-

toryrkta5"É posuia:uje,te jste zařadila dobu extrakeerobjemextrakěního Či-

nidlarrlrch].ost nícháqí"iontovou sílu a prrtrměr extrqkČní nádob§ /kaP.

§.2rstr.48r. y kap"5.3 /s:cr.64/ wádíte stejné základní faktory. ProČ

J'§ou význaurré faktory v obou případech odlišné? Např. vliv iontové sÍlY

je velký /obr.16 na str.67/raLe v závěreČných podnínkách uvádí1.,erŽe

je vhodnější nepři,dávat ehlorid sodný /str.68l. Proč jsou obohacuj!.cl"

faktory odlišnd v tab.? a ]_].?

Z ďrobnýeh ehyb chei uvést:na str 10 TBAC není terc.butanol-rna

str.15 uá být Éabsorpeí ďo kapaliny nebq adsorpcÍírteraÍ'n "rěálné v&ort-
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ky' není v,hodnýrvšeeh4;r vzor§r jsou reálné lsLr.39}76/ rodkaz na

tab.! je cř\}rbný ./str.52y'. Proč jste při analys,ách uváděnýeh v kap.

5*3 nepoužila otejnou nebo podobnou fázi.jako v kap.r.2raby děle-

ní všech složek směsi btrlo bptináIní?

Od zveřejnění patentrr a dalších uváděnýďr prrblikaeí upl;mul.y

čtyři ro,Bryr, V ďalšín období jste tuto metodu už nepoužila? Á proč

;'ste nepodala prácí jí,ž Cříve? Použíl někdo jiqý tento postup?

Zárněrem mohu aoďpovědně konstatovatrže }@r.Miroslava Bursová

odvedla ve].ice dobrou a originální prácirkterá má své nísto v ř&-

dě nikroextrekční,ch metod. Prokázala schopnost samostatně řešit
aávažné úkoly analytické chenie a proto doporučuji konisi pro ob-

hajoburab$ práci přijala a ab;lt po úspěšné ob}rajobě by;la [€r. Miro-

s,lavě Bransové udělena vědecká hodnost doktor /Pb,D/.

irr"r.AM*ltllcsc.


