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    Předkládaná diplomová práce Jaroslava Kušníra má experimentální charakter a jejím cílem bylo 

zjistit molekulovou hmotnost tří nečistot, které se vyskytují v substanci 1,3-butandiol. Práce má 

rozsah 70 stran, je rozčleněna do 9 kapitol a obsahuje 26 literárních odkazů. 

 

    Úvod teoretické části tvoří stručný přehled chromatografických metod. Další část práce se již 

zaměřuje na problematiku plynové chromatografie, její instrumentaci, chromatografickým kolonám a 

detailněji také možným typům detekce. Vzhledem k tomu, že v experimentální části autor využívá 

GC ve spojení s hmotnostní detekcí, jako nástroj pro identifikaci neznámých nečistot 1,3-butandiolu, 

věnuje se další kapitola hmotnostní spektrometrii. Autor také zmiňuje principy a typy derivatizace, 

které mohou být použity. Na závěr této části jsou popsány fyzikálně-chemické vlastnosti 

1,3-butandiolu. 

 

    V experimentální části jsou doloženy kroky vedoucí k identifikaci, resp. určení molekulové 

hmotnosti, neznámých nečistot ve vzorku 1,3-butandiolu. Byla využita technika GC-FID, díky které 

byly objeveny tři potenciální nečistoty. Následně byla použita technika GC-MS k určení příslušných 

molekulových hmotností. Vyzkoušeny byly dvě ionizační techniky - elektronová ionizace (EI) a 

šetrnější, chemická ionizace (CI). Při použití nejtvrdší ionizační techniky EI došlo k výrazné 

fragmentaci molekulárního iontu, a jeho absenci ve spektru. Stejného výsledku bylo dosaženo i při 

použití CI s methanem jako ionizačním plynem. Následně byla vyzkoušena možnost derivatizace 

příslušného analytu pomocí třech různých derivatizačních činidel, nicméně ani poté se nepodařilo 

molekulové hmotnosti nečistot určit. Jako poslední byla použita chemická ionizace s využití 

isobutanu jako ionizačním plynem. Za těchto podmínek se již podařilo na základě naměřených 

spekter určit molekulové hmotnosti všech tří nečistot 1,3-butandiolu. 

 

    Práce je sepsána přehledně, nicméně jsou zde mírné nesrovnalosti mezi členěním textu v práci a 

strukturou obsahu. Některé podkapitoly nejsou v obsahu uvedeny. Také postrádám oddělenou 

kapitolu - analyzátory MS, která je v textu sice uvedena, nicméně je součástí iontových zdrojů. 

Celkem detailně naopak autor popisuje mechanismy vzniku molekulárních iontů během ionizace. 

Pozitivně také hodnotím využití různých přístupů a technik pro získání potřebných výsledků.     
 



 

 

 

 

 

 

 

 

K práci mám následující připomínky a dotazy: 

 

1) Není potřeba uvádět retenční časy s přesností na tři desetinná místa, i s ohledem na orientaci 

v textu.  

 

2) V případě použití EI ionizace došlo k výrazné fragmentaci molekulárního iontu. Jaká byla 

použita ionizační energie, a zkoušel jste ji měnit? Na základě čeho jste určoval molekulární ion? 

 

3) Str. 48 – Na obr. 18 porovnáváte chromatogram derivatizovaného vzorku 1,3-butandiolu a 

příslušného slepého vzorku - po vzájemném odečtení na záznamu vzorku zůstávají 2 neznámé 

píky. Pík v retenčním čase 26,4 min jste označil jako 1,3-butandiol, čemu tedy odpovídá druhý 

pík v Rt 17,6 min? 

 

4) Str. 50 – Na obr. 20 znovu uvádíte porovnání derivatizovaného vzorku a slepého vzorku. 

V tomto případě se naopak objevil výrazný pík ve slepém vzorku (Rt 15 min), který se však 

v reálném vzorku nevyskytuje. Mohl byste to vysvětlit? 

 

5)  Str. 55 a 57 – obr. 26 a 27 - Uvádíte několik záznamů k porovnání v jednom obrázku, nicméně 

není uvedený příslušný popis u jednotlivých záznamů ani ve vysvětlivkách např. odkaz na barvy 

záznamů.  

 

6) V závěru práce uvádíte, že ze získaného MS spektra se dá odhadnout počet uhlíků v molekule. 

Věděl byste, jak se vypočítá? 

 

 

    Na závěr mohu konstatovat, že předložená práce splňuje všechny náležitosti kladené 

na diplomové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Navrhovaná klasifikace výborně  

V Hradci Králové dne 26.5 2010 Podpis oponenta diplomové práce 


