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O p o n e n t s k ý   p o s u d o k 

 

na doktorandskú dizertačnú prácu Mgr. Miroslavy Bursovej „Moderní mikroextrakční 

techniky pro analýzy plynovou chromatografií.“ 

 Doktorandská dizertačná práca rieši veľmi aktuálnu problematiku vývoja, 

optimalizácie, testovania a praktického použitia novej mikroextrakčnej metódy s názvom 

„mikroextrakce kapaliny kapalinou pomocí extrakčního přípravku ve tvaru zvonu.“ 

  

Predkladaná dizertačná práca je zameraná na vývoj nového zariadenia pre použitie 

extrakcie kvapalina-kvapalina na analýzu prchavých zložiek vo vodných matriciach, pri 

ktorých použitie klasických extrakčných postupov nie je  postačujúce z hľadiska výťažnosti 

resp.  je postup zdĺhavý, drahý alebo environmentálne problematický.  Na riešenie dizertačnej 

práce preto autorka zvolila moderné prostriedky inštrumentálnej analytickej chémie 

zahrňujúce plynovú chromatografiu s FID a MS detekciou a použitie štatistických metód pre 

hľadanie optimálnych  podmienok novo vyvinutej extrakčnej techniky.  

Prvá časť práce bola zameraná na prípravu nástavca pre nový spôsob extrakcie  

kvapalina-kvapalina a výber vhodných extrakčných rozpúšťadiel. V ďalšej časti bola použitá 

novo vyvinutá metóda mikroextrakcie kvapaliny kvapalinou pomocou extrakčného prípravku 

v tvaru zvonu na analýzu reálnych vodných vzoriek súčasne s porovnaním s inými metódami.  

  

Rozsah vykonaných prác a dosiahnuté výsledky svedčia o tom, že vytýčené ciele 

dizertačnej práce sa splnili. Výsledky dizertačnej práce sa publikovali v 2 karentovaných  

prácach, celkovo autorka publikovala 13 prác v karentovaných časopisoch. Ďalšie práce boli 

publikované v zborníkoch zo zahraničných a domácich konferencií. Na mnohých týchto 

publikáciách  je Mgr. Miroslava Bursová vedená ako prvý autor, čo dokumentuje jej prínos na 

predložených výsledkoch. Za zvlášť významne možno považovať spoluautorstvo na patente 

popisujúcom novo vyvinutú techniku.  

  

Prínos dizertačnej práce je vo vývoji a využití novej extrakčnej techniky kvapalina-

kvapalina, ktorá odstraňuje niektoré nedostatky doteraz používaných extrakčných techník.   
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 K práci mám nasledujúce otázky príp. pripomienky: 

V abstrakte píšete  že novo vyvinutá mikroextrakčná metóda sa ukázala ekologickejšia 

ako mikroextrakcia na pevnej fáze. Je toto tvrdenie správne, keďže vaša technika používa na 

extrakciu rozpúšťadlo? 

Strana 13, piaty riadok  zo spodu: Během extrakce je rozpouštědlo díky intenzivnímu 

míchání v nástavci rozprostreno do veľkého povrchu, což značně urychlí extrakci.“ Vedeli by 

Ste aspoň približne kvantifikovať koľkokrát sa tento povrch zväčší voči prípadu  že vzorka sa 

nebude miešať?  

Strana 44, posledný odstavec: píšete že „ide o mikroextrakční metódu nevyčerpávající 

a rovnovážnou“ Bol dosiahnutý rovnovážny stav počas vašich experimentov? Ak áno pri 

akých podmienkach? 

Obrázok 12: Podľa literatúry by s rastom iónovej sily mala výťažnosť extrakcie  

stúpať. Na  obrázku 12 je ale táto závislosť výrazne odlišná od predpokladu. Ako si to 

vysvetľujete? 

Tabuľka 7 a 11. Ako si vysvetľujete viac ako 4-násobný rozdiel v obohacovacom 

faktore pre etylbenzén pre rozpúšťadlo heptán? 

Tabuľka 11. Pomer v objeme rozpúšťadla heptánu a vzorky je menej ako 100. 

Obohacovací faktor má hodnotu ale výrazne vyššiu ako 100. Taktiež hodnoty obohacovacieho 

faktora  medzi toulénom, etylbenzénom a mezitylénom sa výrazne líšia napriek tomu, že ide 

o štruktúrne  podobné látky. Ako si tieto rozdiely vysvetľujete? 

Použitie terciálneho butylacetátu je zaťažené jeho  pomerne vysokou rozpustnosťou vo 

vode, ktorá predstavuje 0,8%, čo pri Vašom použitom pomere rozpúšťadla a vodnej vzorky 

predstavuje veľkú zmenu v jeho objeme. Testovali Ste obohacovací faktor aj pre interný 

štandard? 

 

Uvedené poznámky a pripomienky neovplyvňujú celkové hodnotenie dizertačnej práce. 

Záverom konštatujem, že predložená dizertačná práca svojím obsahom a výsledkami 

zodpovedá podmienkam kladením na doktorandské dizertačné práce. Prácu odporúčam 

k obhajobe a na základe jej úspešnej obhajoby navrhujem udeliť Mgr. Miroslave Bursovej 

vedecko-akademickú hodnosť philosophiae doctor („PhD“). 

 

V Bratislave 13. 8. 2018 

       RNDr. Róbert Kubinec, CSc. 

             oponent 


