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II. Posudek oponenta 

 

      Diplomová práce studentky Soni Menšíkové patří na naší katedře k intenzivně studované oblasti interakcí 

mezi tenzidy s organickými barvivy v roztocích. Studentka se konkrétně zabývala s pomocí spektrálních 

metod, extrakční spektrofotometrie, UV-VIS absorpční spektrofotometrie a fluorimetrie, interakcemi dvou 

kationických tenzidů, cetyltrimetylamoniumbromidu případně benzethoniumchloridu s anionickým barvivem, 

kresolovou červení.       Studovat tyto interakce má obrovský význam vzhledem k šíři použití tenzidů jak v 

moderní farmaceutické technologii nebo potravinářství, tak v celé řadě dalších oblastí běžného života. 

     Ve své práci studentka připravila řadu směsí tenzidu s rostoucí nadbytečnou koncentrací barviva, které 

dále studovala po extrakci asociátu do chloroformu spektrofotometricky a dále směsi, kde byl v nadbytku 

tenzid, případně barvivo pro přímou spektrofotometrii a fluorimetrii vodných roztoků. 

    Nalezené výsledky měření, především prvního systému, roztoků barviva s cetrimidem pomocí  extrakční 

spektrofotometrie ukazují na výrazný hypochromní posud se vzrůstajícím nadbytkem barviva nad koncentrací 

tenzidu svědčící o interakci obou látek, pravděpodobně tvorbou agregátů. Tyto výsledky byly potvrzeny i 

oběma dalšími spektrálními metodami. Naproti tomu výsledky měření systémů obsahujících benzethonium 

chlorid a kresolovou červeň jsou poněkud odlišné, i když i zde metody extrakční spektrofotometrie a 

fluorimetrie ukazují také na určitý typ interakcí.     Literární úvod je velmi pěkně napsaný, kde oceňuji 

především jednoduše, ale přešně popsané měření fluorimetrií i s vysvětlením omezení této metody. Vlastní 

experimentální práce ukazuje na velmi pečlivé provedení měření podle zadání. Studentka byla pak schopná 

své výsledky velmi pěkně dokumentovat, zhodnotit i vysvětlit naměřené závislosti. Vlastní práce je napsaná 

pečlivě a přehledně, bez chyb a překlepů. Práce obsahuje 17 literárních odkazů, převážně z posledních 

deseti let, které jsou správně citovány.  

K práci mám pouze jednu připomínku :1. Na straně 15 se diplomantka odkazuje v teorii tenzidů a 

jejich orientaci v daném prostředí na předchozí diplomovou práci, je možné dohledat původní odkaz? 

2. Jaká byla hodnota CMC jednotlivých použitých tenzidů vzhledem k koncentračnímu rozmezi použití 

těchto tenzidů v jejích experimentech a kde se případně mohla tato vlastnost v rámci měření projevit? 

3. Jaké typy interakcí v těchto systémech by mohly probíhat a jak se projevují v příslušných spektrálních 

metodách? 

Závěr:  Diplomantka splnila zadání své diplomové práce, proto doporučuji kladné přijetí této práce. 
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