```._-.=

dipl_hodnoc fom.doc

Posudek na diplomovou práci
Vážená kolegyně, vážený kolego,
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0ponentský posudek diplomové práce
Dany Cabalkové

Voltametrické stanovení bifenoxu na stříbrné
amalgamové elektrodě

pevné

Katedra analytické chemie, PřF UK Praha

Předkládaná

diplomová

práce

se

zabývá

studiem

a

analytickým

využitím

elektrochemického chování herbicidu Bifenoxu. Byly nalezeny optimální podmínky jeho

stanovení pomocí diferenční pulsní voltametrie na m-AgsAE v prostředí methanol-BR pufi.
Bylo

dosaženo

elektrochemické

meze

detekce

redukce

2,4xl0-7moldm-3.

Bifenoxu

na

m-AgsAE.

Byl

Po

také

přímém

studován

stanovení

mechanismus

této

látky

v deionizované, pitné a říční vodě byla realizována prekoncentrace pomocí extrakce tuhou fází
a díky tomuto kroku se podařilo snížit limit detekce přibližně o jeden řád.

K práci bych mě] něko]ik drobných poznámek, komentářů či otázek:
-

Str. 9: Jako zdroj infomací o takovýchto látkách byl doporučil i tuzemské zdroje (s
nejvyšší pravděpodobností bude absolvent působit na území naší republiky). Zde mám na

mysli „Registr přípravků na ochranu rostlin", provozovaný Státní rostlinolékařskou správou

(hftp://www.srs.cz/plsl/pppublic/rpgl0as.startup). Zde je možno nalézt dva přípravky,
jejich požití je na našem území povoleno (Modown 4 F -zmíněný v textu a Protugan Super
-v textu neuvedený). Naopak jsou zmiňovány přípravky, jejichž použití je v ČR
nepovolené.
-

Citace nejsou vždy ve vrůstajícím pořadí (např. str. 9, po citaci 39 následuje 110).

-

Str. 15, vs. str. 16: na str. 15 se hovoří o jednoelektronové a následné tříelektrodové

redukci, oproti tomu rovnice 1.3 zahmuje dvě dvouelektronové redukce.
-

Str.18, Gramatická poznámka: vícekrát v textu se objevuje: „visící rtuťová elektroda".
Elektroda je „visící . . . elektroda" (předposlední „í" dlouhé) pouze ve chvíli, kdy skutečně

kapka či elektroda visí. Pokud je použita jakožto označení typu elektrody, pak musí být
předposlední „i" krátké.
-Str.16, ř. 6: v češtině se užívá „detekovat" nikoli „detegovat" (http://www.pravidla.cz).

-

Str. 20 a vícekrát vtextu: „Amalgám" je rodu mužského a píše se sdlouhým „á"

(hftp://~.pravidla.cz)
-

Str. 19, Střed stránky: „Navíc je při modifikaci těchto elektrod rtutí množství kovové rtuti

najejich povrchu malé, náhodně odstranit rtut' je obtížné ,... " -nerozumím druhé části věty
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Str.

24,

Rovnice

(2.1):

Rovnice

s pevnými

koeficienty,

nezávisle na počtu

provedených měření, nejsou příliš vhodné. Dále pak nelze spolehlivě učit „nejnižší

naměřitelnou koncentraci Bifenoxu".
-

Str. 27: Tab. 3.2 a 3.3. : Bylo by vhodné provést základní statistiku měření v čase 0, aby

bylo vidět, jestli nejsou pozorované odchylky v rámci chyby měření
-

Str. 28 a další rovnice: Byly testovány intervaly spolehlivosti jednotlivých koeficientů a

podle toho přizpůsoben počet uváděných desetinných míst?
-

`Str. 29 a násl., Tab.3.4, Obr. 3.3 -Tabulka i graf obsahují ty samé body. Jedno z nich je

redmdantní
-

Obr. 3.9, 3.18, 3.19: Doporučoval bych vyfiltrovat křivky (při vyhodnocování výšky je

nutné zvolit také jediný bod pro jej í vyhodnocení).
-

Tab.3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,3.11,3.13,3.15(apod.)

o

bylo by vhodné statisticky otestovat především úseky (Není-li je možno je na zvolené

hladině významnosti zanedbat. ) ;
o

Byly testovány intervaly spolehlivosti jednotlivých koeficientů a podle toho
přizpůsoben počet uváděných desetinných míst?

o

Ačkoliv úseky vykazují vysokou linearitu, mění se směmice poměmě značně (např.
v tab. 3.5 cca o 2 řády). Nebylo by vhodné vynést pro ilustraci kalibraci do jednoho

grafiJ? Ze srovnání směrnic je jasné, Že se vzrůstající koncentrací roste i směmice,
tedy, po částech je kalibrační závislost aproximovatelná přímkou, ale v širším

koncentračním rozsahu se jedná o S-křivku, coŽ by prozrazovalo vliv adsorpce na
povrchu elektrody, která je výrazná především ve velmi nízkých koncentracích.

Naopak u 3.13 docházelo k snižování směmice se vzrůstající koncentrací.
-

Obr. 3.10, 3.12: Možná by bylo vhodné na křivky přidat šipky, aby byl patmý směr
polarizace.

-

Obr. 3.21-3.22: Křivka (3) je nižší než křivka (2), tedy extrakt poskytuje vyšší signál než

přímý přídavek? Výtěžnost je pak vyšší než 100 %?

-

Str. 50: Byl ve vltavské vodě přítomen Bifenox nebo sejednalo o uměle vytvořené vzorky?

-

Ze závěru na str. 54 je patmo, že čím složitější podmínky, tím lepší LOD při užití extrakce:
deionizovaná voda 2,5.10-8 mol.L-[, pitná voda 1,5.10-9 mol.L-], říční voda 8,5.10-]° mol.L-

'). Jaký výsledek lze očekávat v odpadních vodě? Je pro tento jev nějaké vysvětlení?
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-

Pokud jsem si všiml, tak rozbor různých typů vod byl proveden vzákladním
elektrolytu 1 : 1 s methanolem, ale všechny studie reakčních mechanismů byly provedeny
vpoměru 9:1. Proč tento rozdíl (stálost signálu vTab. 3.2 není nakloněna 50%ní

koncentraci)?

Shrnutí:
Práce je dobře, pečlivě, srozumitelně a přehledně sepsána. Dané téma je rozpracováno
relativně podrobně, takže text může být určen i pro ne příliš poučené čtenáře.

Všechny uváděné poznámky, komentáře je možno považovat více méně za formální,
veškerá použitá literatua byla řádně citována, autorka prokázala, Že je schopna samostatné
práce. Nenalezl jsem Žádnou závažnou chybu, která by bránila úspěšnému přijetí této
diplomové práce.

Podle mého názoru, založeném na předložené diplomové práci Dany Cabalkové,
jmenovaná splnila všechny předpoklady pro udělení magisterského titulu a práci k obhajobě

d o p o r u č u j i.

Dr. Ing. Tomáš Navrátil

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
V Praze, 4. 5. 2008
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