
Posudek na diplomovou práci Bc. Jiřího Janka „Vazba rtuti na půdní komponenty“ 

 

Bc. Jiří Janko řešil ve své diplomové práci sílu vazby rtuti na vzorek půdy z okolí kovohuti Příbram. 

K tomuto stanovení přistupoval poměrně zajímavým způsobem, přes konstantu stability komplexů 

rtuti s vybranými halogenidy a pseudohalogenidy. Navíc speciaci rtuti ověřil pomocí 

thermodesorpčních technik a velmi zdůrazňuji, že se mu podařilo, ve spolupráci se školitelem, doc. 

Navrátilem, a konzultantem, Dr. Rohovcem, přeprogramovat komerčně dodávaný přístroj AMA 254 

pro tento účel.  

 

Diplomová práce je správně členěná, literární přehled obsahuje klíčové, aktuální informace k dané 

problematice a správně autor vede diskusi o vhodnosti či spíše nevhodnosti současně používaných 

metod sekvenční extrakce. Pouze bych doplnil, že v odborném tisku je vynikající práce na toto téma, 

kterou autor nezmiňuje. Jde o práci dvojice Bacon, Davidson, „Is there a future for sequential 

chemical extraction?“, Analyst 133, 25-46, 2008. V částí literárního přehledu chybí ve výčtu 

sekvenčně-extrakčních metod dnes standardizovaná BCR sekvenční extrakce. 

Metodický přístup, který autor zvolil je novátorský, dobře zdůvodněný a rovněž oceňuji zapojení 

pokročilých metod jak fyzikálně-chemických (modelování), tak matematických (iterace). Přhledně 

uvádí výsledky a odděleně potom diskusi a závěr. 

K předložené diplomové práci mám několik málo drobností. Jednak po stránce jazykové se zde 

vyskytují poměrně časté jevy jako záměna činitele děje. Například str. 1 „…všechny dosud vytvořené 

metodiky si kladou za cíl…“ nebo „….předkládaná diplomová práce si klade za cíl…“ Jisté cíle si kladli 

jak autoři metodiky, tak autor diplomové práce. Dále autor často střídá slovesné rody, činný 

s trpným. Jindy neobratné vyjádření, tamtéž, „…ze vzorku se uvolňuje rtuť a vznikají operačně 

definované frakce…“. Na straně 2 autor diplomové práce hovoří o, cituji: biodostupnosti, 

rozpustnosti,  mobilitě, chování a vystupování. Není mi zcela jasné, co autor míní oním vystupováním 

rtuti. Jedná se o oxidační stavy? Str. 41. – jodidový anion se píše s „j“ na začátku, nikoli „iodidový“. 

Z hlediska věcného, není mi zcela jasné, a v práci postrádán podrobnější vysvětlení přístupu 

k vazebné konstantě rtuti na pevnou složku pomocí konstanty stability komplexů rtuti s halogenidy a 

pseudohalogenidy. Prosím autora o podrobnější vysvětlení při obhajobě.  

K práci mám následující dotaz. Testoval jste vliv pH na desorpci rtuti, resp. stabilitu vzniklých 

komplexů? Může pH ovlivnit stabilitu vzniklých komplexů? Je třeba pro praktické účely nějak pH 

vzorku upravovat? Hodnota pH značně kolísá dle typu půdy. Prosím, komentujte to i v tomto světle. 

 

Celkově mohu konstatovat, že předložená práce je na velmi vysoké úrovni. Shora uvedené drobnosti 

v zásadě neovlivňují kvalitu práce, práci navrhuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně. 

 

Doc. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D. 

V Praze dne 7. 9. 2015 

 

 


