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I. Posudek oponenta rigorózní práce 

      

     Rigorózní práce Mgr. Jitky Míčové je sepsána na 49 stranách z nichž 14 tvoří část teoretickou, zbývající 

část souvisí s experimentem.  

     Téma práce je zaměřeno na zjistění možnosti využití pěny jako dekontaminačního prostředku pro 

organofosfáty. Tyto látky se dají použít jako bojové otravné látky nebo i jako insekticida. Ochrana proti těmto 

látkám je tedy nezbytná. Pěny by mohly být vhodnou formou pro takové použití. Dosud  však nejsou s nimi 

k takovému užití zkušenosti. Z tohoto pohledu je tedy možné konstatovat, že téma práce bylo zvoleno vhodně 

a výsledky budou přínosné. 

     V teoretické části autorka nejdříve popisuje jaké vlastnosti musí mít pěna, aby byla použitelná 

k dekontaminaci, dále uvádí charakteristiky nervově paralytických látek, tyty chemických reakcí které mohou 

vést k dekontaminaci. Následující část je pak věnována micelární katalýze. Prezentované poznatky jsou 

doloženy 31 kusy literárních citací. Tato část práce je pěkně a přehledně vypracována, je doplněna řadou 

vzorců, schémat reakcí a rovnic.  Zaměření teoretické části je vhodné. Mám pouze  připomínku k uvádění 

literárních odkazů, vyskytuje se zde větší množství chyb. 

     Popis použitých zařízení surovin, příprava roztoků a postupy měření jsou dostačující. Mám zde dotaz pro 

diskuzi.  Proč byla jako slepý vzorek použita destilovaná voda, proč nebyl použit příslušný roztok bez 

hodnocené substance ?  Výsledky jsou prezentována na grafech. Název grafů je však příliš obecný a ze 

samotných grafů nelze jednoznačně zjistit jakou závislost čeho na čem prezentují. Výsledky jsou diskutovány. 

Při obhajobě prosím, aby doktorantka zaujala stanovislo k problematice použití peroxidu vodíku do 

potřebných směsí. Nebude se jednat o časově omezenou dobu použitelnosti příslušného preparátu ? 

     Závěrem mohu konstatovat, že pracovní úkol byl splněn,práce přináší nové zajímavé poznatky, rozsahem 

je přiměřená rigorózní práci. Práci doporučuji k obhajobě. .  
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