
Posudek na disertační práci Mgr. Milana Svobody, vypracované na téma „Studium 

generování hydridů pro účely speciační analýzy arsenu spojené s AAS a AFS detekcí“. 

 

Práce se zabývá vysoce aktuální problematikou – možností stanovení jednotlivých 

toxikologicky významných sloučenin arsenu ve velmi nízkých koncentracích. Cílem práce 

bylo navržení a rozvoj metodiky pro stanovení jednotlivých chemických forem arsenu 

s použitím techniky HG AAS, resp. HG  AFS.  

V práci byl podrobně studován a optimalizován mechanismus selektivního generování 

jednotlivých substituovaných hydridů arsenu troj- i pětimocného, a byl navržen vhodný 

analytický systém včetně detekčních koncovek AAS a AFS, s důrazem na studium sloučenin, 

které jsou významné z hlediska toxikologické zátěže.   

Kromě hledání vhodných podmínek pro vznik jednotlivých hydridů byla velká 

pozornost věnována záchytu a uvolňování těchto hydridů z kryogenní pasti s ohledem na typ 

pasti. Byl hledán způsob odstranění rušivého vlivu rozkladných produktů L-cysteinu a 

odstranění vlhkosti. Využití radioizotopů arsenu jako radiostopovače při hledání možných 

ztrát jednotlivých specií je velmi elegantním a jednoduchým způsobem  jak sledovat rozložení 

těchto specií arsenu v daném systému.  

Důležitý je poznatek, že velikost signálu při detekci arsenu se pro jednotlivé formy 

neliší, neboť z toho vyplývá možnost použití pouze jednoho standardu s prověřenou stabilitou 

pro všechny specie při vlastním měření.  

Meze detekce, vypočítané pro vypracovanou metodu s koncovkou atomové 

fluorescenční spektrometrie, jsou až o řád nižší než doposud dosažené meze detekce popsané 

v literatuře při použití podstatně dražšího instrumentálního vybavení; z toho vyplývá, že ani 

ekonomický přínos předkládané disertace není zanedbatelný. 

  Výsledně navržený postup byl aplikován na reálný vzorek biologické tkáně, přičemž 

je nutné zdůraznit, že na rozdíl od běžně používaných metod zde není potřebná chemická 

předúprava vzorku, při které by mohlo dojít k rozkladu původních forem arsenových 

sloučenin. Tento fakt je velice významný zejména při studiu metabolických procesů. 

Vzhledem k náročnosti odběru vzorků biologické tkáně a jejich reprezentativnosti by tato 

metoda mohla být použita např. při testování homogenity  vzorků a při studiu ukládání 

metabolických produktů arsenu v tkáních, např. v ledvinách a játrech.  Rovněž poznatek o 

nestabilitě formy DMAs III při teplotách v běžném mrazícím zařízení (-20
0
 C) je cenný pro 

uchovávání vzorků po odběru (-80
0
C).  



Kapitoly jsou názorně členěny a jednotlivé experimentální kroky práce na sebe 

 navazují v logickém sledu; případné rušivé vlivy jsou podrobně a erudovaně diskutovány. 

Práce je sepsána velmi přehledně a doplněna vypovídajícími tabulkami, grafy a obrázky, 

k vyhodnocení výsledků byla použita základní statistika.  

Rozsah práce i prostudovaná literatura odpovídá požadavkům na disertační práci. 

 

K práci nemám prakticky žádné připomínky, pouze několik   doplňků a dotazů: 

1. str. 11 - v práci je uveden LD50 pro křečka, měla by být uvedena i hodnota pro 

člověka 

2. str. 29 - pro úplnost chybí v seznamu chemikálií  radioindikátor 
74

As  

3. str 48 – 50 – radioindikátorové experimenty – postrádám zdůraznění, že při 

studiu mechanizmu je důležité, aby radioindikátor byl v odpovídající chemické 

formě. A to je i další důvod přidávání  odpovídajícího nosiče; samotný 

beznosičový preparát se může chovat chemicky atypicky 

4. str. 69 – u obrázku 3.1.-7 omylem překopírováno kousek textu z obr. 3.1.-5 

5. str. 73 – kontaminace  iAs III – z jakého materiálu byla zásobní láhev? Při tak 

nízkých koncentracích arsenu je nebezpečí kontaminace z okolního prostředí 

reálné.   

6. str. 80 – testování na buněčné suspenzi – byly vzorky suspenze homogenní? 

7. str. 98, poslední odstavec 1. věta – formulační poznámka – lépe ....... „ pro U-

trubici docházelo v případě U-kapiláry ke ztrátám“. 

 

 

Závěr 

Cíle práce byly splněny v plném rozsahu, publikování dílčích výsledků 

v renomovaných časopisech jen podtrhují kvalitu i význam práce. Připomínky jsou pouze 

formálního rázu a nijak nesnižují vysokou úroveň práce, obsahující velký objem experimentů 

a podrobnou diskusi jednotlivých kroků vyvinuté metody..  

Vzhledem k tomu, že práce Mgr. Milana Svobody splňuje všechny požadavky na 

disertační práci,  doporučuji komisi, aby ji přijala jako podklad k obhajobě. 

 

V Praze dne 30.11.2012    

       Ing. Věra Spěváčková, CSc. 


