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Oponentní posudek diplomové práce slečny Evy Egersdorfové

Porovnání různých metod stanovení fenolů ve vodách

Diplomová  práce  slečny  Evy  Egersdorfové  Porow3cí73i'  r#z7?};cÁ  mé?/oc7  sícr77ove#í' /G#o/#  ve  vocýócÁ,

vypracovaná v rámci  studijm'ho  oboru  Chemíe  žívotního  prostředí na Katedře  analytické  chemie  UK

PřF v roce 2009,  mí  byla předložena v rozsahu  50  stran,12 tabulek,19 obrázků  a 53  bibliografických

citacl'.

K předkládané práci mám, nehledě na formální nedostatky práce, následující připomínky a dotazy:
•     Kapitola  1.  a  2.  trpí  stylistickou  nevyváženosti',  místy je  vidět  závislost  na  použitých  literárních

zdrojích.  Autorka  zbytečně  uvádi'  řadu  obeciiých  faktů.  V teoretické  části  naopak postrádám  uve-

deiii'  přípustných  limitů  pro  fenol  ve  vodách,  zejména  ve  vodě  pitné.  Podobně  postrádám  uvedení

bližších  informaci' o toxicitě fenolu (inechanismus účinku, toxické dávky).
•     str.  11 -V tabulce  1 je uvedeno pro fenol pH = 6, jaký má tato liodnota význam?

•     str.  13  -Jaká je  oficíálni'  metoda pro  stanovení  fenolu  ve  vodách.  Je vzhledem  k jejich  těkavosti

třeba vzorek nějak stabílizovat?
•     str.17,  odkaz  [44]  -V  diplomové  práci  bych  očekával  odkaz  na  časopisecký  článek  v  odborném

časopise,  nikoliv na návod pro laboratorm' cvičeni'.
•     str.18  -Postrádám  odkazy  na  články  o  stanovení  fenolů  pomocí  HPLC  či  CLC.  V  práci  dále

autorka  uvádí  použitou  kolonu  a  mobilní  fázi,  na  základě  čeho  ji  vybrala.  Byla  metoda  nějak

optimalizována?
•     str.  51, tab.12 -Neměl být místo průměru použit spíše medián?

•     Autorka  pro jediiotlivé  srovnávané  metody  použila  různou  koiicentračni'  liladinu  analytu  (fenolu)

přidávaného  do  reáliié  matrice.  Nebylo  by  vhodnějši'  připravít  jeden  vzorek,  otestovat  všechny
metody a porovnat dosažené výsledky? Jakou metodu by zvolila autorka pro rutinní analýzy fenolů

ve vodách pitných a ve vodách povrchových.

Přes  výše  uvedeiié  připomínky  je  zřejmé,  že  předkládaná  diplomová  práce  je  vypracována  na

odpovídající  úrovni.  Experimeiity jsou  vhodně  voleny,  správně  provedeiiy  a  vyhodnoceny.  Celková

úroveň práce svědčí o autorčině schopnosti  samostatně řešit odboriiý úkol.

Konstatuji,  že  předkládaiiá  práce  slečiiy  Evy  Egersdorfové  podle  mého  názoru  splňuje  nároky

kladené na diplomové práce na UK PřF, a proto j i doporučuji k dalšímu řízení.
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