
Oponentský posudek na dip]omovou práci Lenky Bártové

„Chenúckě a elektrochemíckě generování těkavě formy kadmía pro potřeby ctiomově
absorpční spektrometrie"

Diplomová   studie   Lenky   Bártové   vypracovaná   na   katedře    analytické   chemie
Přírodovědecké    fakulty    Univerzity   Karlovy   v praze   je    věnována    elektrochemickému
generování  těkavé  formy  kadmia ve  spojení  s  atomovou  absorpční  spektrometrií.  Navržená
metoda   je   autorkou   řádně   optimalizována   a   zvalidována,   jsou   určeny   její   základní
charakteristiky.  Experimenty j sou  realizovány  v progresivních  režimech  průtokové  analýzy
(CFA, FIA). Za účelem porovnání bylo zoptimalizováno rovněž chemické generování těkavé
fomy kadmia v AAS.  Všechny  získané  výsledky jsou  náležitě  diskutovány  a  zhodnoceny.
Autorka nepochybně prokázala schopnost samostatné výzkumné práce na velice zajímavém a
aktuálním tématu, o němž lze doposud v odbomé literatuře nalézt pouze několik publikačních
výstupů. Celá studie byla provedena za využití modemí analytické instrumentace.

Předložená diplomová práce je sv]ú obsahem i rozsahem velmi hodnotná a dosahuje
vysoké odbomé úrovně, současně vypovídá o píli a erudici autorky. Výsledky v ní obsažené
budou  nepochybně   podkladem  pro   publikaci  v prestižním   odbomém   časopise.   Práce  je
sepsána pečlivě, naměřená data j sou správně zpracována, jejich prezentace fomou názomých
grafů a přehledných tabulek je na úrovni.

K obhajobě magisterské práce mám několik dotazů, které jsou projevem mého zájmu
o studovanou tématiku a nikterak nesnižují kvalitu diplomové práce.

1.   Kapitola  2.6  (Význam  stanovení  Cd):  Lze  konstatovat,  Že  Hg  tvoří  těkavý  hydrid
využitelný v metodách stopové prvkové analýzy?

2.   Kapitola  4.1.7  (Kalibrační  závislosti):  Z obrázků  4.5  a  4.6 je  patmý  poměmě  úzký
lineámí dynamický rozsah; k zakřivení kalibračních závislostí dochází již při relativně
nízkých hodnotách  absorbance  (kolem  0,1).  Jak je  možné  tuto  skutečnost vysvětlit?
Jak bychom analyzovali reálné vzorky s vyššími koncentracemi Cd? Zředili bychom je
tak, abychom se dostali do oblasti lineámího dynamického rozsahu?

3.   Bude moci  popisovaná metoda elektrochemického  generování těkavé  formy kadmia
sloužit  k rutinnímu  stanovení  Cd  v reálných  vzorcích  vod  ®ovrchové,  odpadní)  či
tělních tekutin? Lze při  stanovení očekávat výrazný interferenční vliv složek matrice
(např. iontů přechodných kovů, organických sloučenin)?

4.   Je signál (absorbance) měřený při elektrochemickém generování těkavé formy kadmia
dlouhodobě stabilní? Ruší při stanovení kadmia páry katolytu uvolňující se v důsledku
jeho ohřevu a vnikající do atomizátoru?

5.    Kapitola 4.2.3 (Vliv přídavku povrchově aktivní látky a thiomočoviny): Jak konkrétně
se projevilo porušení elektrolytické cely účinkem povrchově aktivní látky (Septonex)?

6.   Kapitola     4.2.5      (Porovnání     kontinuálního     elektrochemického     generování     a
elektrochemického    generování    ve    FIA    módu),    fomulace:    „Elektrochemické
generování    těkavé    formy   kadmia   ve    FIA    módu   je    citlivější    než   vpřípadě
kontinuálního generování.": Jak vysvětlujete tuto skutečnost?

7.   Kapitola  4.3.3  (Vliv  koncentrace  Hcl  na  analytický  signál  Cd]]):  Je  při  chemickém
generování  těkavé  fomy  kadmia možné  použít  Hcl  o  koncentraci  nižší  než  0,001
mol/1? Zvýšila by se tím citlivost stanovení?

8.:Í:3;tvoíž4š:;7t.(nvelí:pnH:davveirk:?:o:gá:inyc:.?,:veéi|f:St|zS:gnvá;:vg,íilt''paíí4ri3iJgý(Y:i:

uvedených  sloučenin  na  signál  získaný  při  chemickém  generování  těkavé  fomy
kadmia?



9.   Kapitola 4.5  (Snaha  o  identifikaci  těkavé  formy  kadmia):  Byla  v odbomé  literatuře
popsána tvorba nanočástic ko\ů při chemické nebo elektrochemické redukci? Co víme
o tomto procesu?

10. Je  možné  provádět  in-situ  kolekci  těkavé   formy  kadmia  v grafitovém  (případně
wolffamovém) atomizátoru ve spojení s ET-AAS?

11. Lze očekávat, Že podobné výsledky Ůako pro Cd) bude možné získat i pro jiné analyty
(například Cu nebo Ag)?

Závěrem    mohu   konstatovat,    že    předložená   diplomová   práce    vyhovuje   všem
požadavkům  kladeným  na  práce  magisterské,  doporučuji  ji  proto  k obhájení  a  navrhuji
klasifikaci  stupněm  „výbomě".  Práce  může  být rovněž  využita jako  podklad  pro  rigorosní
řízení.
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