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Posudek oponenta na diplomovou práci 

Autor:  Bc. Vít Prchal 

Název: Využití chemicky modifikovaných elektrod při voltametrické analýze nitroaromatických 
sloučenin 

Studijní obor: Chemie životního prostředí 

 
Dotazy, připomínky, náměty: 

- Str. 46-48: Přehled citované literatury: Nedbalé provedení, např. cit. 19: chybí volume, 
cit. 18: chybí stránky, Cit. 11 a 17: neukončená závorka, cit. 30 a 37: chybí název 
časopisu atp. 

- Str. 3, poslední řádek: …z důvodu redukční desorpce 1-oktanthiolu při potenciálech, 
které odpovídaly potenciálu zkoumaných látek….“: nevím, co je „potenciál látky“ 

- V celém úvodu je patrná snaha přeformulovat literární prameny svými slovy, což ovšem 
vede k dosti problematickým textům, např.: Str. 15, konec 1. odst. Nesprávná (nepřesná) 
definice polarografie/voltametrie: „Voltametrické metody využívající rtuťové elektrody 
se z historických důvodů nazývají též metodami polarografickými17, 18.“ 

- Místy si autor odporuje: Str. 17, poslední odstavec: „Je však nutné zdůraznit, že thiol se 
neváže k elektrodě chemickou vazbou. Vlastní modifikátor je sorbován na povrch elektrody 
velice silnou interakcí, která je svou silou srovnatelná s vazbou kovalentní.“ – Jedná se o 
chemisorpci. 

- Str. 17, poslední odstavec: „Na povrch elektrody se alifatické thioly sorbují kolmo k 
povrchu elektrody a mezi jejich vlastními řetězci dochází k realizaci nevazebných interakcí 
(hlavně van der Waalsovy síly)32.“ Ovšem ve své bakalářské práci (cit. 1, Str. 14, první odst.) 
uvádí: „Po modifikaci by na elektrodovém povrchu měla vzniknout uspořádaná vrstva thiolu 
(viz obr. 8) s tím, že řetězce nesvírají s povrchem pravý úhel, ale aby zaujaly prostorově co 
nejvýhodnější pokrytí, dojde k mírnému „položení“ na povrch elektrody; úhel závisí na 
použitém modifikátoru22, 27, 28.“ – Má autor nějaké vysvětlení pro tento rozpor? 

- Str. 17: Popis rychlosti adsorpce v čase se nazývá adsorpční izoterma 

- Str. 24: Spodní dvě rovnice + řádek nad nimi: „rovnice přímky se v zásaditějším prostředí 
mírně liší“ – z rovnic vyplývá, že první směrnice je 3x větší než druhá. To není „mírně“. 

- Str. 21, 1. odstavec: „Dále byl využit speciální stojánek vlastní výroby s regulovatelnou 
výškou užitý pro vlastní modifikaci elektrody.“ Uvítal bych popis stojánku popis nebo 
obrázek 

Drobné připomínky: 

- Místy kostrbaté vyjadřování. 

- V klíčových slovech nejednotnost velkých písmen. 

- Str. 11 a 12. Poslední řádky: chybí jednotky molekulových hmotností. 

- Str. 12, 1. řádek:  „1-Nitronaftalen je toxický při polknutí12“ – Při intramuskulární či 
intravenózní aplikaci nikoliv? 

- Str. 15, konec 2. odst. „využita“ místo „vyžita“. 
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- Str. 22, bod 5: „řídící“ program je jen ve chvíli, kdy skutečně pracuje a něco řídí, jinak 
je „řídicí“. 

- Str. 23, předposlední odstavec: odkaz na neexistující bod 2.3.1. 

- Str. 25, první odstavec: odkaz na neexistující bod 2.3.1. 

Uvedené drobné i větší připomínky a dotazy se vztahují k úvodním pasážím práce či 
citacím literatury. Bohužel, nemá smysl posuzovat samotnou experimentální a 
výsledkovou část takto podrobně. Dělení kapitoly „4“ je neobvyklé. Buď se tato část 
nazývá „výsledky a diskuse“, nebo se rozdělí na „výsledky“ a „diskuse“. V práci jsou 
některé výsledky přímo diskutovány u výsledku (např. obr. 14), takže bych nedoporučoval 
titul „4. Naměřené výsledky“. 

Práce je poměrně málo rozsáhlá (49 stran), počet citací také není velký (37). To vše 
koresponduje s nízkým počtem realizovaných měření. K provedeným analýzám a jejich 
měření mám nejzávažnější připomínky. Autor začíná měřit nitrolátky nejdříve na 
nemodifikované a pak na modifikované elektrodě. Ovšem o chování modifikované 
elektrody nepřináší žádné informace. Neprovedl měření bez přítomnosti nitrolátek. 
Domnívám se, že ostré píky v oblasti kolem -0,3 V v kyselé oblasti (a další ostré píky 
v jiných prostředích) nejsou píky redukční, ale desorpční, které přinejlepším mohou být 
ovlivněny přítomnými nitrolátkami (nadějně vypadá koncentrace oktanthiolu 10E-4 M 
především v zásaditém prostředí, třeba i zvýšením citlivosti měření pro jednu z uvedených 
látek). Bohužel, to nelze posoudit bez výše uvedených měření „blanku“ (závislost na 
koncentraci, pH, ale i čase pokrývání). Byla provedena měření pouze při jedné koncentraci 
nitrolátek, takže není možné posoudit, jestli uvedené signály jsou citlivé na změny 
koncentrace nitrolátek. 

Obr. 21 a 22: měření po odbourání adsorbované vrstvy nemají smysl. Pouze potvrzují, že 
„ostrý“ pík je skutečně desorpční. Avšak pro měření na „čisté“ elektrodě ji není potřeba 
nejdříve „kontaminovat“ thiolem. 

Orientaci v prezentovaných obrázcích snižuje i nesystematičnost číslování (např. Obr. 17: 
křivka 3 – modifikace 1E-6 a Obr. 18: křivka 3 - modifikace 1E-4, ale je možné, že se 
jedná o chybu v popisu). 

Téma práce je voleno zajímavě, aktuálně až průkopnicky. Proto lze také dosažené výsledky 
považovat za prvotní a orientační. Ovšem informace získané z této práce jsou zcela 
minimální, a to právě díky absenci základních měření. Pokud tato měření měl autor 
k dispozici (např. z bakalářské práce), měl je zde uvést a nová měření uvést do kontextu 
s nimi. Doufám, že je bude moci doplnit v rámci obhajoby. 

 

  
 ………………………………… 
 Dr. Ing. Tomáš Navrátil  
V Praze, 10. 9. 2011 


