
 

 

 

 

 

 

Posudek oponenta na disertační práci Mgr. Ondřeje Linharta 

 

 

"Speciační analýza arsenu a rtuti pomocí postkolonového generování těkavých sloučenin 

pro potřeby atomových spektrometrických metod" 

 

 

 Disertační práce pana Mgr. Ondřeje Linharta vznikla na katedře analytické chemie 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Svým zaměřením navazuje na předchozí úspěšné 

a podnětné studie věnované UV-fotochemickému a elektrochemickému generování těkavých 

sloučenin v metodách stopové prvkové analýzy. Zabývá se využitím UV-fotochemického 

generování těkavých sloučenin jako derivatizační techniky pro spojení vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie s atomovou absorpční spektrometrií. Jako modelové prvky byly 

zvoleny arsen a rtuť. Opomenout nelze ani kapitoly věnované elektrochemickému generování 

studených par rtuti s detekcí pomocí AAS. Využitelnost testovaných metod v praxi autor 

důsledně prověřil analýzou certifikovaných referenčních materiálů i reálných vzorků rybích 

tkání. Jednotlivé kapitoly disertační práce jsou logicky provázané a vhodně na sebe navazují. 

 Předložená práce se zabývá v současné době velice populární a perspektivní speciační 

analýzou, jejímž základem je spojení vysokoúčinné separační metody (HPLC) s citlivým 

atomově spektrometrickým detektorem (AAS). Autor využíval špičkovou analytickou 

instrumentaci (AAS s kontinuálním zdrojem záření a vysokou rozlišovací schopností 

ContrAA 700, AFS PSA Millenium Excalibur, UHPLC Dionex Ultimate RS 3000). Pro UV-

fotochemické generování studených par rtuti použil vhodný generátor vlastní konstrukce. 

 Svým obsahem i rozsahem je předložená práce hodnotná; svědčí o tom skutečnost,  

že výsledky v ní obsažené byly opublikovány ve třech článcích v časopisech s impaktním 

faktorem, kde úspěšně prošly náročným recenzním řízením. 

 Z jazykového a gramatického hlediska nemám k disertační práci žádné výhrady. Chtěl 

bych ocenit, že je sepsána mimořádně pečlivě s naprostým minimem překlepů. Cíle práce jsou 

jasně definovány, výsledky jsou řádně diskutovány, prezentovány jsou formou přehledných 

tabulek a názorných obrázků, jejichž provedení je na vysoké úrovni. Téměř 150 literárních 

odkazů svědčí o značné pozornosti, kterou autor věnoval studovanému tématu. Pan Mgr. 

Ondřej Linhart se zdárně vypořádal se všemi aspekty práce na výzkumném projektu, 

předložená disertační práce i dosavadní publikační aktivita jsou nesporným příslibem pro jeho 

další působení v oboru. 

 

 K obhajobě mám následující dotazy a připomínky, které jsou projevem mého zájmu  

o studovanou tématiku a nikterak nesnižují kvalitu předložené práce: 

 

1. Doporučuji důsledně používat termín „disertační práce“ (na straně 69 v posledním 

řádku je uvedeno „dizertační práce“). Namísto „potencionálně“ (str. 20 a 51)  

a „potencionální“ (str. 69) doporučuji spíše uvádět „potenciálně“ a „potenciální“. 

2. V kapitole věnované elektrochemickému generování těkavých sloučenin na straně 23 

uvádíte, že na anodě může docházet k oxidaci chloridových iontů na chlor. Nehrozí 

zde riziko, že bude chlor působit jako interferent, pokud jeho stopy proniknou  

do katodového prostoru? 



3. Na straně 27 v kapitole zaměřené na atomizaci v AFS uvádíte, že původně se v této 

metodě využívaly klasické plameny ze směsi acetylen-kyslík. Nepřiváděl se do těchto 

plamenů spíš vzduch (podobně jako v plamenové AAS)? 

4. Popište blíže, prosím, průmyslové zatížení okolí údolní nádrže Pastviny na Divoké 

Orlici. Jaké zde mohou být zdroje Hg? 

5. V kapitole 3.3.2 na straně 39 zmiňujete, že při UV-fotochemickém generování par 

rtuti byla křemenná detekční trubice zahřívána na 150 °C. Šlo zde podobně jako  

při elektrochemickém generování (str. 55) o to, aby se zabránilo kondenzaci vody? 

Bylo by možné kondenzaci vody zabránit jiným způsobem (například zařazením 

kolonky se sušidlem)? 

6. Na straně 69 v kapitole 4.5.7 uvádíte, že jste při předběžných experimentech nalezl 

dva vhodné reakční modifikátory: Bi(III) a Sb(III). Můžete tyto předběžné 

experimenty podrobněji popsat? Šlo o studii zmiňovanou v příloze 1 v kapitole „Effect 

of selected compounds“? 

7. V kapitole 4.5.9 na straně 73 uvádíte, že pracovní dynamický rozsah byl zvolen od 0 

do 250 µg/l. V popisu obrázku 22 na téže straně hovoříte o lineární části kalibrační 

závislosti. Porovnejte, prosím, pracovní dynamický rozsah s lineárním dynamickým 

rozsahem. 

 

Závěrem mohu konstatovat, že předložená práce podle mého názoru splňuje veškeré 

požadavky kladené na doktorské disertační práce, doporučuji ji proto k obhájení a panu Mgr. 

Ondřeji Linhartovi navrhuji udělit titul "doktor" uváděný ve zkratce "Ph.D.". 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 19. července 2018          doc. RNDr. Jan Šíma, Ph.D. 

 


