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Oponentský posudek disertační práce 
Mgr. Elišky Novákové 

UV-fotochemické generování těkavých sloučenin selenu a teluru 
   Téma disertační práce uvedené v jejím názvu je aktuální a práce se zabývá 
problematikou, která je v poslední době publikována v prestižních časopisech.  

V úvodní části disertační práce jsou jasně definovány její cíle. Těch je celá řada 
a zahrnují optimalizaci podmínek UV-fotochemického generování těkavé sloučeniny Se 
s využitím fotokatalyzátoru TiO2, zjištění účinnosti generování, aplikaci na reálné vzorky, 
spojení s chromatografií, optimalizaci podmínek při generování těkavé sloučeniny teluru 
a sledování vlivu složek matrice při různých postupech generování těkavých sloučenin selenu.   

Disertační práce je napsána na velmi dobré úrovni, má klasické dělení a jsou připojeny 
texty souvisejících autorčiných publikací.  

V literární části práce autorka podává přehled způsobů generování těkavých sloučenin, 
tedy chemické, elektrochemické a UV-fotochemické generování. Zabývá se reakčními 
mechanismy a interferencemi u všech těchto postupů. Uvádí též způsoby detekce, selektivní 
způsoby generování a význam Se a Te. Informace jsou podávány přehledně v logickém sledu 
a popisují aktuální stav dané problematiky s rozsáhlou citací literatury (173 citací). 

V experimentální části práce jsou popsány použité chemikálie, použitá instrumentace, 
včetně UV-fotochemického generátoru, aparatury pro TiO2/UV-fotochemické generování ve 
FIA uspořádání, aparatury v kontinuálním průtokovém uspořádání a také aparatury pro 
speciační analýzu. Je uvedena též aparatura s různými reaktory pro sledování interferencí při 
třech metodách generování. Detekce těkavých sloučenin byla provedena AAS s křemenným 
atomizátorem nebo AFS v případě speciační analýzy. 

Výsledková část je nejprve zaměřena na uspořádání průtokové injekční analýzy a volbu 
fotochemického činidla. Tím je kyselina octová. V logickém sledu jsou sledovány vlivy 
průtokové rychlosti vzorku, koncentrace suspenze TiO2, délky reaktoru, průtoku nosného 
plynu i vodíku a dávkovaného objemu na absorbanci Se při atomizaci těkavé sloučeniny Se 
v křemenném atomizátoru. Charakteristiky stanovení selenu získané za optimálních podmínek 
s použitím kyseliny octové jsou porovnány s těmi pro vzorky s jinými činidly, kyselinou 
mravenčí a propionovou. Následně je vliv podobných parametrů sledován při kontinuálním 
uspořádání a získané charakteristiky stanovení jsou porovnány s výsledky fotochemického 
generování bez katalyzátoru a s výsledky chemického generování.  Vyvinutá metoda pak byla 
úspěšně aplikována na reálné vzorky vod a potravinových doplňků. Kombinace 
fotochemického generování s HPLC a detekcí AFS byla využita pro speciační analýzu a vedle 
anorganických forem selenu, Se(IV) a Se(VI), je věnována pozornost též organickým 
formám, Se-methioninu a methyl-Se-cysteinu. Po modifikaci podmínek fotochemického 
generování byly optimalizovány podmínky chromatografické separace. Metoda byla 
aplikována pro kvalitativní rozlišení forem selenu ve vzorcích kvasnic obohacených selenem. 
Zkušeností s generováním těkavých sloučenin selenu využila autorka pro zhodnocení 
možností UV-fotochemického generování sloučenin teluru. Dosažené výsledky však zatím 
neumožňují analytické využití. V poslední části je pak uvedeno porovnání interferencí při 
různých postupech generování těkavých sloučenin selenu a diskutován vliv sledovaných látek. 
Výsledky práce jsou nakonec výstižně shrnuty v kapitole Závěry. Je nutné ohodnotit, že 
veškeré experimenty byly prováděny se zvažováním mechanismu působení sledovaných 
parametrů na  generování a vedení těkavých sloučenin.  
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Po prostudování disertační práce mohu konstatovat, že cíle práce formulované 
v úvodní části práce byly splněny. V práci jsou řešeny aktuální problémy spojené s UV-
fotochemickým generováním těkavých sloučenin Se a Te. Zvolené metody studia jsou na 
současné vědecké úrovni a vhodné pro studovanou problematiku. Autorčiným přínosem 
je rozšíření poznatků v problematice UV-fotochemického generování o možnost využití 
fotokatalytické redukce pomocí TiO2 pro vyšší oxidační stavy, využití TiO2/UV-
fotochemického generování pro derivatizaci ve speciační analýze selenu se spojením HPLC-
AFS  a řada dalších původních poznatků významných pro analýzu selenu. Předložená 
disertační práce přináší nové původní výsledky v oboru Analytická chemie a představuje tak 
přínos k dalšímu rozvoji vědy.  

Výsledky výzkumu Mgr. Elišky Novákové z oblasti generování těkavých sloučenin 
byly publikovány ve 3 článcích v recenzovaných časopisech nejčastěji s vysokým impaktním 
faktorem a byly tedy podrobeny náročným recenzním řízením, která svědčí o vysoké kvalitě 
původních vědeckých poznatků. Jedna další práce je ještě v recenzním řízení.  

K práci mám několik poznámek: 
1. Na str. 31 uvádíte, že roztoky anorganických specií Se a Te byly používány nejdéle tři 

měsíce, ale také že standardy Te byly používány maximálně jeden měsíc. Jak je to se 
stabilitou roztoků specií Te?  

2. V práci jsou některé překlepy: str. 15, ř. 8: 18. a 19 století, str.21, ř. 2: do atomizátoru, str. 
25, ř. 11: Interference, str. 31, ř. 18: Mobilní, str. 43, ř. 3: že pro, str. 45, ř. 14: do celého, 
str. 49, ř. 6: Byl zkoumán také vliv místa, str. 78, ř. 4 dole: Te(0), str. 80, ř. 22: při 
generování, str. 85, ř. 19: těkavé specie, str.88, ř. 6 dole: UV-fotochemickém, str. 91, ř. 8: 
až v, str. 94, ř. 8: pozorován u Cu(II), str. 94, ř. 11: dm-3, str. 102, Literatura [4]: JAAS 31. 

3. Neškodilo by v tabulkách základních charakteristik uvést u RSD počet měření.  
Uvedené poznámky však nikterak nesnižují hodnotu předložené disertační práce. 

Práce obsahuje dostatečné množství informací, takže mi zbývá jen otázka na názor autorky 
o dalším vývoji metody UV-fotochemického generování těkavých sloučenin a také o vývoji 
spojení s chromatografickou separací pro speciační analýzu. 

Na závěr lze konstatovat, že Mgr. Eliška Nováková svou prací prokázala tvůrčí 
schopnosti. Na základě dosažených výsledků považuji její disertační práci za podstatný přínos 
k dalšímu rozvoji vědního oboru.  

Předložená disertační práce Mgr. Elišky Novákové „UV-fotochemické generování 
těkavých sloučenin selenu a teluru“ přináší nové poznatky a splňuje požadavky kladené na 
disertační práci v oboru Analytická chemie, a proto doporučuji, aby byla přijata k obhajobě 
jako podklad pro udělení akademického titulu  Ph.D. 
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