
ABSTRAKT 

Práce se zabývá polarografickým a voltametrickým stanovením Fomesafenu na základě jeho 

katodické redukce pomocí klasické kapající rtuťové elektrody (DME), visící rtuťové kapkové 

elektrody (HMDE) a netradiční rtuťovým meniskem modifikované stříbrné tuhé amalgamové 

elektrody (m-AgSAE). Stříbrná tuhá amalgamová elektroda (AgSAE) byla vyvinuta jako 

alternativa vůči rtuťovým elektrodám vzhledem k legislativním komplikacím omezujícím 

používání rtuti v souvislosti s její údajnou toxicitou. Vlastnosti této elektrody jsou velmi 

blízké vlastnostem rtuťových elektrod, především mimořádně široké katodické potenciálové 

okno, ale i výborná citlivost. Jako elektrodový materiál je použit stříbrný amalgam, jehož 

netoxicita je zřejmá, například i vzhledem k jeho dlouhodobému používání ve stomatologii 

jako základu pro výrobu zubních plomb.  

Pro modelové stanovení byl vybrán Fomesafen, který byl a mnohdy stále ještě je používán 

jako základ herbicidních přípravků v zemědělství. Jeho faktická toxicita byla prokázána a byl 

též klasifikován jako možný lidský karcinogen. Historicky bylo jeho používání poměrně 

značně rozsáhlé, výrazné bylo např. v USA, ale nyní již bylo v mnoha státech zakázáno. 

Záměrem práce bylo při stanovení Fomesafenu porovnat analytické kvality AgSAE vůči 

zaužívaným rtuťovým elektrodám a zjistit, zda může být vhodnou alternativou vůči těmto 

elektrodám. Pro objektivnější náhled na srovnání bylo provedeno i 

UV-VIS spektrofotometrické stanovení pomocí zařízení vybaveného detektorem s diodovým 

polem (UV-VIS/DAD). 

Stanovení Fomesafenu bylo provedeno metodami: diferenční pulsní polarografie na DME 

(DPP/DME), diferenční pulsní voltametrie na HMDE (DPV/HMDE), DPV na m-AgSAE 

(DPV/m-AgSAE) a UV-VIS/DAD. Při stanovení samotném byla provedena optimalizace 

parametrů jednotlivých metod (vhodné pH prostředí, vhodná vlnová délka), u m-AgSAE byla 

testována také opakovatelnost měření (ostatní elektrody měly obnovitelný povrch), a 

proměřeny kalibrační závislosti v koncentračním rozsahu 2·10-6 – 1·10-4 mol·dm-3. Dosažené 

meze stanovitelnosti byly vzájemně srovnatelné a pohybovali se přibližně kolem 

2·10-6 mol·dm-3. Nejnižší meze stanovitelnosti 1·10-6 mol·dm-3 bylo dosaženo metodami 

DPV/m-AgSAE a DPP/DME, nejvyšší meze stanovitelnosti 3·10-6 mol·dm-3 pak metodou 

UV-VIS/DAD. Z výsledků je patrné, že m-AgSAE je důstojnou alternativou vůči zavedeným 

rtuťovým elektrodám a obstojí i v porovnání s UV-VIS spektrofotometrickou detekcí. 

 


