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Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Jaroslava Smitky „Study of 

inclusion complexes of pesticides with cucurbiturils“ 

 

Bc. Jaroslav Smitka se ve své diplomové práci zabývá komplexací vybraných pesticidů s 

kukurbiturily a cyklodextriny. Pomocí hmotnostní spektrometrie se mu podařilo 

charakterizovat stechiometrii komplexace pesticidů s kukurbiturily, což může být zásadní 

pro výběr vhodné metody k určení komplexačních konstant. Druhá část práce je zaměřena 

na vliv komplexace na fotodekompozici pesticidů. Fotodekompozice je studována pomocí 

několika metod jako LC-MS, HPLC a spektrofotometrie. Byly určeny rychlostní 

konstanty fotodempozice jak pro samotné pesticidy, tak v přítomnosti cyklodextrinů a 

kukurbiturilů. Komplexace zjevně výrazně ovlivňuje rychlost fotodekompozice. 
 

Autor tuto diplomovou práci zpracovával na dvou pracovištích, a to na Univerzitě 

Algarve in Faro v Portugalsku pod vedením Prof. J. P. da Silva a na Přírodovědecké 

fakultě Univerzity Karlovy pod vedením školitelky práce Prof. Tesařové. Díky tomu byl 

Bc. Jaroslav Smitka schopen kombinovat několik instrumentálních technik a získat široký 

náhled do daného problému.  
 

Diplomová práce je psána dobrou angličtinou s minimem překlepů. V úvodu jsou velmi 

dobře shrnuty základní informace o cyklodextrinech, kukurbiturilech i vybraných 

pesticidech a jsou popsány všechny použité metody. Práce je dobře strukturována, 

výsledky jsou shrnuty přehlednou formou. 

 

K práci mám několik formálních připomínek a dotazů: 

 

Formální připomínky 

1. Na str. 50 je pro rychlostní konstantu použit symbol Kx, který se obvykle používá 

pro konstanty stability, jak je uvedeno i v seznamu symbolů. 

2. U Obr. 27, 28, 29 by bylo vhodnější popsat jednotlivé křivky přímo do popisu 

obrázku dle barev, legenda je v tomto případě bezpředmětná. 

3. Rovnice by měly být zapsány pomocí editoru rovnic. 
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Dotazy 

1. Lze stechiometrii vznikajících komplexů zjistit i jinými metodami, byly obdobné 

výsledky již publikovány v literatuře? 

2. Byly pomocí LC-MS charakterizovány i fotoprodukty dalších pesticidů? 

3. Koncentrace pesticidů i komplexačních činidel jsou uváděny v jednotkách µg/l a 

poměr koncentrací je 2:1, jaký je ale poměr molárních koncentrací těchto látek? Je 

koncentrace komplexačního činidla dostatečná, aby byl pesticid dostatečně 

komplexován? 

4. V absorbčním spektru je vyhodnocován pás při 250 nm, Obrázky 17 - 20. Bylo 

ověřeno, že potenciální fotoprodukty při této vlnové délce neabsorbují? Pokud 

fotoprodukty pří této vlnové délce absorbují, což je dle mého názoru velmi 

pravděpodobné, mohou být ovlivněny hodnoty rychlostních konstant? Může být toto 

důvodem pro nesouhlas rychlostních konstant získaných spektrofotometricky a pomocí 

HPLC? 

5. Závislost logaritmu plochy na čase má v přítomnosti komplexačního činidla 

vysokou chybu stanovení, Obrázek 33 a 35. Je v literatuře diskutován mechanismus 

fotodekompozice pesticidů v přítomnosti komplexačních činidel, jedná se o reakci 

prvního řádu, jak se předpokládá? 

6. Diskuze k Tabulce 7 neodpovídá výsledkům uvedeným v tabulce. Jaký je tedy 

skutečný vliv komplexace na rychlost fotodekompozice? 

 

 

I přes tyto chyby a nejasnosti, je práce velmi obsažná a tímto ji doručuji k obhajobě. 
 
        
 
 
 
 

Mgr. Jana Svobodová, Ph.D. 

       V Praze, 28. 5. 2013  

        

 


