
ďpl-hodnoc-form.doc

Posudek na diplomovou práci
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na Katedře analyické chemie Přírodovědecké fakulty UK v Praze byla k obhajobě
podána diplomová práce.
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Dovolujeme si Vás požádat o vypracováni recenzního posudku Pokud nemůžete posudek
vypracovat během dni, vraťte obratem práci zpět na Katedru analytické chemie.
Vypracovaný posudek dodejte' prosím, osobně, poštou, faxem či E-mailem na
adresu: Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta IJK, Hlavova 8, 128 40 Praha
2, F ax. 2249 13 538' E-mail : ana|chem@natur. cuni. cz. Případné dotazy na E! 2219 5 T23 6.

Děkujeme Y ám za spolupráci

Zde je prostor pro konkrétni otázky a připomínky k práci:

označte křížkem neihorší + neileoší
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Uroveň definování cíIů práce a kvalita jejich splnění (sou cíle
prácejasně formulované a jsou dosažené qýsledky vytčeným
cílům odpovídající)

x

originalita práce (přináší původní vědecké qýsledky; rozšiřuje
současná řešení problému' je variantou známýchpřístupů; opakuje
známá řešení)

x

Přínos práce pro analytickou chemii (přináší zcela novou
metodiku, ýrazně vylepšuje dosavadní analytické postupy; je
určitou variantou použív aný ch analytických postupů ; využiv á
standardních analytických metodik a postupů pro řešení problémů
z jiných oborů)

x

Forma členění práce (vhodnost členění na kapitoly, vyváŽenost
rozsahu jednotlivých kapitol, přiměřenost počtu obrazků a
tabulek)

x

Zpracování úvodu k řešené problematice (inťormační bohatost
úvodních kapitol, relevantnost a úplnost citované literatury)

x

Zpracování experimentá|ní části práce (kvalita a úplnost popisu
použitých materiálů a metodik)

x

Zp r acov ání výs| ed ků p rá c e (způ sob zpr acov átti
experimentálních qýsledlni' j ej ich lo gické uspořádání a vysvětlení'
kvalita dokumentace presentovaných závěrů)

x

Jazyk a sty|istická úroveň práce x
Formální provedení práce (tiskové chyby, forma provedení
obrazov é a tabulkové dokumentace' dodržování konvencí psaní
symbolů veličin, jednotek atp')

x

Celkové zhodnocení práce X
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oponentský posudek ďiplorulvé práce

Jitlry ll|adíkové

Polarografické a Voltametrické stanoVení chinazolinu
Katedra analvtické chemie. FřŤ L]K Pralra

Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem polarografického a voltametrického

chování chinazolinu na rtuťové kapkové elekÍrodě. Byly v ní vypracovány metody DCV a

DPV stanovení této |átky, které byly ověřeny na vzorcich pitné a Ťični vody. Byla

prostudována redukce chinazolinu pomocí cyklické voltametrie na HMDE a potenciostatické

coulometrie na rtuťovém dně aby| navržen mechanismus této redukce.

K práci bych měl několik drobných poznáme\ komentářů či otázek:

. Str. 12, ř. 2I, Str. 13, Í. 2: v češtině se uživá ,,detekovat.. nikoli ,,detegovat..

(http : //www. pravidl a. cz).

- Str. 14,Í.22,Í.24. ,,axiďant.. se píše v češtině s měkkým ,,i.., nikoliv,,y..

- Str. 17 a18. U schémat ,,A,, &,,B.. postrádám popisky vysvětlující děje (rovnice nejsou

úplné, např. kyslík a aminoskupiny vznikají z ničeho).

- Str. 20, Í. 1, ř. 6: ,,Britton-Robinsonový pufr.., skloňoval bych obě dvě jména. ,,Brittonův-

Robinsonův pufr.. (v dalším textu používáno správně).

- Str. 23, t. 21. ,,rych|ast nárustu potenciá1u..-při katodických měřeních se jedná spíše o

,'rychlost poklesu... Lépe by bylo hovořit obecně o,,rychlosti polarizace..

- Str. 24,ř. 15 adáIe vtextu. Gramatická poznámka: vícekrát vtextu se objeluje: ',visící
rtuťová elektrodď.. Elektroda je ,,visící ... elektrodď. (předposlední ,,í.. dlouhé) pouze ve

chvíli, kdy skutečně kapka či elektroda visí. Pokud je použita jakoáo označení typu

elektrody, pak musí být předposlední 
',i.. 

kÍátké'

- Str. 26, Í. 21.. ,,Limit detekce byl počítan jako trojnásobek směrodatné odchylky ze třech

měření nejnižší stanovenó koncentrace v závislosti na směrnici kalibrační přímky...-jedná

se o možnou variantu qýpočtu LoD, avšak hůře už se stanoví touto metodou kritická

úroveň amez stanovitelnosti. Proč přesně trojnásobek? Násobek by měl byt dán počtem

výsledků znichž je ýpočet prováděn, aby byl dán přesný vztah kpravděpodobnosti

(podobně jako je kritický t-koeficient závis|ý na počtu bodů zahrnutých do qipočtu).

- Str. 27. Tab. 3. Bylo by vhodné provést zák|aóní statistiku měření v čase 0, aby bylo

vidět, jestli nejsou pozorované odchylky v rámci statistické chyby měření.
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Str. 29: Byl bych mírnější pÍi uŽíváni rozkazovacího způsobu 3. osoby jednotného

čísla slovesa vidět (autorka tím tyká čtenáři).

str. 29,36, 43, 52 apod. rormice závislosti potenciálů na pH: Byly statisticky testovány

parametry rovnic (vzhledem uváděnému počtu desetinných míst)?

Např. Str. 47 obr. 18, str. 48 obr. 20 (a mnohé další): Byl bych opatrný při extrapolaci

kalibračních přímek. Pokud by byl totiž zj1štěn úsek" bylo by jej třeba objasnit, ale spíše

bych předpokládal, že k bodu [0,0] půjde kalibrační křivka nelineárně, s jinou směrnicí.

Předchozí bod dokládá přímo autorka např. tab. 9 na str. 51, pH 6. směrnice pro oblast

nejnižších testovaných koncentrací je téměř dvojnásobná ve srovnání s vyššími oblastmi.

Např. Str. 42 tab. 7 (a da|ši v textu): Ačkoliv úseky vykazuji vysokou linearitu, mění se

směrnice poměrně značné. Nebylo by vhodné vynést pro ilustraci kalibraci do jednoho

grafu? Ze srovnání směrnic je jasné, že se vzrůstající koncentraci se mění pro pH6 i 10

směrnice ,,esovitě..; tedy po částech je kalibrační závislost aproximovate|ná přímkou' ale

v širším koncentračním rozsahu se jedná o S-křivku, cožby pÍozrazovalo vliv adsorpce na

povrchu elektrody, která je ýrazná především ve velmi nizkých koncentracích. Naopak v
Tab. 11, pH 6 docháze|o k snižování směrnice se vznistající koncentrací.

Např. Str. Tab. l l: Bylo by vhodné statisticky otestovat především úseky (Není-li je

možno je na zvolené hladině významnosti zanedbat.);

Např Str. 57, obr.29 a další: Doporučoval bych vyfiltrovat křivky (při vyhodnocování

ryšky je nutné zvo|it také jediný bod pro její vyhodnocení), ikdyž v této podobě poskytují

čtenáři dobry přehled o kvalitě záznamu.

Str. 61, poslední 3 řádky. ,,Studovaná látka se na povrchu elektrody téměř neadsorbovala a

dosažené vysledky vykazovaly nízkou opakovatelnost. Příčinou může byt relativně

vysoká polarita chinazolinu... - Domnívám se, že |átka se na elektrodu adsorbuje (ak

ukazuje i esovitý průběh kalibračních křivek), ale pouze v oblasti nejnižších koncentrací.

Elektroda jimi bude velmi rychle pokryta (během po|arizace od E;,, do En) a da|ši už

nemají molekuly možnost se nasorbovat v dalších vrstvách. Tato oblast se díky šumu nedá

dobře studovat.

Str. 64, obr' 34. Pík p"3 je velmi zajimavý, především svou orientací a speciťrčností při

úzké oblasti pH.

Str. 62, poslední 2 Ťádky. 'lávislosti proudu píku na odmocnině rychlosti po|arizace

vykazuji v daném rozmezí rychlostí polarizace lineárni závislost, ireverzibilita studované
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látky je tedy Ťizená difilzi.,, - řekl bych, že nikoliv ,,ireverzibilita,,, a|e,,ireverzibilní

děje na eleLtrodě jsou tedy Ťizeny difi;zi.,,

- Str. 76,4, ř. zdola. Domnívám se, že ,,koincidující.. pík je rozHad základního elektrolytu.

- Str. 77, obr. 47, 48. Z popisku není patrné pH.

- Str. 77, Obr.48. Popisek zasahuje nenásledující stranu.

- Str. 76 a nás|edující: Proč byly všechny ,,připravné.. experimenty rca|izovány v BR
pufrech a ana|ýza pitné a říční vody za pomocí fosfátového a borátového?

- Str. 60 a předchozi. Chápu správně, že v samotné vodě z Y|tavy nebyla zjištěna

přítomnost chinozalinu?

Shrnutí:

Práce je dobře, pečlivě, srozumitelně a přehledně sepsána. Dané téma je rozpracováno

velmi podrobně. Především bych chtěl ocenit velmi velké množsfuí vykonané experimentální

práce, kterou je pochopitelně velmi téžké zkomprimovat do jedné práce o omezeném počtu

stránek.

Všechny uváděné poznámky, komentáře je možno považovat více méně za formá|ni,

veškerá použitá literatura byla řádně citován1 autorka prokáza|a, že je schopna samostatné

práce. Nenalezl jsem žádnou závažnou chybu, která by bránila úspěšnému přijetí této

diplomové práce.

Podle mého názoru, za|oŽeném na předložené diplomové práci Jitky Hladíkové,
jmenovaná splnila všechny předpoklady pro udělení magisterského titulu a prácikobhajobě

rIoporučuji.

Dr. Ins. Tomáš Nawátil
Ústav fyz1ká|nichem]e J. Heyrovského AV Č\ v.v.i.

\rFraee.7. 5.2008
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