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Posudek oponenta na disertační práci Mgr. Elišky Novákové 

 

 

"UV-fotochemické generování těkavých sloučenin selenu a teluru" 

 

 

 Disertační práce Mgr. Elišky Novákové se zabývá perspektivní a velice zajímavou 

problematikou z oboru moderní analytické chemie. Mezi cíle práce se řadí vývoj metody UV-

fotochemického generování těkavé sloučeniny Se s využitím fotokatalýzy TiO2, její aplikace 

na stanovení Se v reálných vzorcích, dále byly studovány možnosti UV-fotochemického 

generování těkavých sloučenin Te a v neposlední řadě provedla autorka studii, ve které 

ověřovala rozsah vlivů různých interferentů při tradičním chemickém, elektrochemickém  

a UV-fotochemickém generování těkavých sloučenin Se. 

 

 Objektivně lze shrnout, že se Mgr. Eliška Nováková úspěšně vypořádala se všemi 

aspekty práce na výzkumném projektu. V rámci teoretické části své disertace pečlivě 

zhodnotila výsledky a závěry z dříve publikovaných studií, následně si vytyčila cíle, které 

postupně zdárně splnila. Téma předložené práce je velmi aktuální a podnětné. O významu 

práce pro rozvoj vědního oboru svědčí skutečnost, že výsledky v ní obsažené byly 

opublikovány ve třech časopiseckých článcích s impaktním faktorem. Publikační aktivita paní 

Mgr. Novákové je příslibem pro její další působení na akademické půdě. 

  

 K obhajobě disertační práce mám následující připomínky a náměty do diskuse. 

Uvedené připomínky nikterak nesnižují vysokou kvalitu předložené práce: 

 

1. V disertační práci se nachází několik neopravených překlepů: 

 Vzorce NaSeO3 a NaSeO4 uvedené na straně 13 jsou pravděpodobně chybné. Prosím, 

opravte. 

 „PuMobilní fáze pro chromatografickou separaci...“ (strana 31). 

 Na straně 41 v prvním řádku je uvedeno „sb“ namísto „Sb“. 

 Na straně 43 ve třetím řádku „žepro“. 

 Na straně 49: „Byl zkoumán také místa zavádění vodíku...“ Je zde myšleno „vliv“? 

 Na straně 56 (podobně na straně 65): „x“ použito namísto symbolu „×“. 

 Na straně 61: „Tablety musí být schopny se rozložit a uvolnit svůj rozsah v rozmezí 

fyziologických podmínek trávicí soustavy.“ Myšleno „obsah“? 

 Na straně 80 v kapitole 4.5.2.: „přigenerování“. 

 Na straně 94: „Konkrétně byl tento jev pozorován Cu(II)...“ Myšleno „u“? 

 Na straně 99: „... při generování UV-fotochemickém generování těkavé sloučeniny...“ 

 

2. V tabulkách 4.2., 4.3. a 4.6. na stranách 51, 52 a 58 mohla být pro přehlednost uvedena 

rovněž přesnost (dle starší terminologie správnost) určená například pomocí 

certifikovaného referenčního materiálu. Na druhou stranu bych ale rád ocenil, že tato 

charakteristika je velice pečlivě vyhodnocena v následující kapitole 4.3. 
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3. V kapitole 2.1.5. na stránkách 19 až 25 máte shrnuté a podrobně diskutované reakční 

mechanismy vedoucí ke vzniku různých těkavých sloučenin v metodách chemického, 

elektrochemického a UV-fotochemického generování. V následujícím textu při diskusi 

vlastních výsledků ale většinou hovoříte obecně o vzniku a detekci „těkavé sloučeniny“ 

bez bližšího upřesnění její struktury. Oproti tomu na straně 84 uvádíte, že při UV-

fotochemickém generování těkavé sloučeniny Te by měl vznikat TeH2 nebo Te(CH3)2 

v závislosti na tom, zda používáte katalyzátor. Jak byste experimentálně identifikovala  

vznikající těkavé sloučeniny? 

 

4. Jaké těkavé sloučeniny vznikají při stanovení organických forem Se (Se-methioninu  

a methyl-Se-cysteinu)? 

 

5. Na straně 87 mimo jiné uvádíte, že mez detekce při stanovení Te by bylo možné snížit 

spojením s citlivějším detektorem např. ICP-MS. Je nutné při stanovení Te touto metodou 

generovat těkavou sloučeninu? Nestačilo by do ICP-MS zavádět přímo kapalný vzorek? 

Jaký konkrétní přínos má generování těkavé sloučeniny při stanovení pomocí ICP-MS? 

 

6. Na straně 96 zmiňujete možnost UV-fotochemického generování těkavého karbonylu Ni  

a uvádíte zde jeho chemický vzorec NiCO. Běžným karbonylovým komplexem niklu je 

však sloučenina chemického vzorce [Ni(CO)4]. Prosím, vysvětlete. 

 

7. Na straně 19 máte přehledně uvedeno, pro které chemické prvky byly doposud UV-

fotochemicky generovány analyticky významné těkavé sloučeniny. Lze do budoucna 

očekávat rovněž generování těkavé sloučeniny Ge? 

 

Závěrem mohu konstatovat, že předložená práce splňuje veškeré požadavky kladené 

na disertační práce, doporučuji ji proto k obhájení a Mgr. Elišce Novákové navrhuji udělit 

titul „doktor“ ve zkratce „Ph.D.“. 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 14. srpna 2017          doc. RNDr. Jan Šíma, Ph.D. 

 


