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Oponentský posudek diplomové práce 

Karla Marschnera 

Optimalizace podmínek generování a atomizace arsanů pro speciační analýzu  
metodou atomové fluorescenční spektrometrie 

 

Tato práce se zabývá podmínkami generování a atomizace arsanů při stanovení 
různých specií arsenu atomovou fluorescenční spektrometrií. Práce je zaměřena na 
optimalizaci těchto podmínek, ale také na objasnění přitom probíhajících pochodů.  

V teoretické části práce je popsána problematika generování hydridů, včetně 
používaných technik a uspořádání. Tato část práce pojednává rovněž o atomizátorech, 
miniaturním difúzním plameni (MDF), „flame in gas shield“ (FIGS) a dielektrickém 
bariérovém výboji, které se používají k atomizaci hydridů. Zabývá se též formami arsenu 
a jejich toxicitou. Popisuje využití hydridů, včetně alkylsubstituovaných, pro speciační 
analýzu arsenu. Pro popis stavu dané problematiky využil Karel Marschner jak nejnovější 
literaturu, tak zásadní staršího data.  

V experimentální části práce je popsána použitá instrumentace, atomový fluorescenční 
spektrometr, separátory fáze, uspořádání generátorů hydridů a atomizátory. Velká část práce 
se věnuje popisu provedení optimalizačních kroků jak pro činnost atomizátorů, tak pro 
generátory hydridů. Celá řada těchto popsaných experimentálních postupů a konstrukcí 
ukazuje na náročnost experimentální práce, kterou Karel Marschner provedl. Nechybí ani 
náležité zpracování získaných dat.  

Kapitola věnovaná výsledkům je rozsáhlá a zahrnuje sledování řady parametrů jako 
vliv pozorovací výšky, průtoku nosného argonu, složení plamenových plynů, celkového 
průtoku a sušení plynů pro oba typy atomizátorů, ale také vliv průtoku stínících plynů 
a průtoku kyslíku pro FIGS atomizátor. Při optimalizaci tvorby hydridů je studován vliv 
koncentrace různých činidel pro FIA a dávkové uspořádání generátoru. Přínosem je použití 
dávkového uspořádání, které se jeví mnohem výhodnější než klasické pojetí dávkového 
generátoru. Autor nezapomíná ani na ověření čistoty použitých standardů. Zabývá se vlivem 
předrozkladu tetrahydridoboritanu a způsobu přidávání HCl. Sleduje vliv různých konstrukcí 
separátoru fází na účinnost generování hydridů. 

Karel Marschner dosáhl s FIGS atomizátorem čtyřikrát lepší meze detekce než 
v miniaturním difúzním plameni. V dávkovém uspořádání generování hydridů nalezl 
podmínky poskytující arsan z arsenitanu i arseničnanu se stejnou účinností. Při vhodné úpravě 
separátoru fází toho dosáhl i při FIA uspořádání. Zjistil, že je možné v dávkovém uspořádání 
generovat hydridy z monomethylarseničnanu a dimethylarseničnanu se stejnou účinností jako 
z jejich anorganické formy. Meze detekce získané v této práci jsou několikrát lepší než 
hodnoty publikované u jiných postupů. 

Práce obsahuje velké množství experimentálních dat, které jsou odborně zpracovány, 
diskutovány a využity při optimalizaci. Po formální stránce je diplomová práce přes náročnost 
experimentů zpracována přehledně a na dobré úrovni. V práci je několik překlepů (např. 
str.15, ř. 2 odspodu - může, str. 24, ř. 4 - nalezl, str. 65, posl. ř. - u těchto) a nejednotnost 
vyjádření slova stínící. 

K práci mám některé dotazy: 
1. str. 18. Má FIGS atomizátor nějaké zavedené české vyjádření? 
2. V práci uvádíte tetrahydroborat. Není správnější tetrahydridoboritan? 
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3. str. 22, 2. odst., ř. 10 - které nelze převést na hydrid. Existují metody pro převedení 
stabilnějších forem arsenu (např. arsenobetainu) na hydridy? Lze uvést jaký je efekt těchto 
postupů při rozlišení hydridů? 
4. Můžete porovnat prezentované dávkové uspořádání při generování hydridů s často 
využívaným FIA uspořádáním? Jaké jsou možnosti dalších jeho úprav či využití? 

Uvedené dotazy nesnižují úroveň předložené diplomové práce. V práci jsou řešeny 
důležité parametry ovlivňující tvorbu hydridů různých specií arsenu a jejich atomizaci pro 
stanovení atomovou fluorescenční spektrometrií. Určené cíle práce byly splněny. Diplomová 
práce je vypracována se znalostí problematiky, pečlivě a systematicky. Přináší původní 
výsledky a ukazuje na složitost speciační analýzy. 

Předložená diplomová práce Karla Marschnera „Optimalizace podmínek generování 
a atomizace arsanů pro speciační analýzu metodou atomové fluorescenční spektrometrie“ 
splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proto doporučuji, aby byla přijata 
k obhajobě. 
 
Hodnocení: výborně 
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