
oponentský posudek na bakalářskou práci slečny Doubravky Maradové na
téma: ,,Stanovení C7 a Ca perfluorovaných kyselin metodou plynové
chromatograJie"

Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou ana|ýzY perfluorovaných sloučenin
metodou plynové chromatografie ve spojení s FID a ECD detekcí. Perfluorované látky jsou
sloučeniny svýrazně pozitivními, ale i negativními vlastnostmi. Vzhledem kjejich stále Se
zvyšujícímu výskyu v životním prostředí roste potřeba vypracovat vhodné analýické metody pro
stanovení těchto látek v dostatečně nizkých koncentracích v matricicíh různého charakteru.
Předkládaná bakalářská práce je členěna do obvyklých kapitol, které jsou logicky uspořádány'
Naměřená data jsou odpovídajícím způsobem prezentována a vyhodnocena. Práce byla
pravděpodobně sepisována v časové tísni, nebot' obsahuje větší množství formálních a formulačních
nepřesnosti, které ztěžují orientaci v textu.

K práci mám následující dotazy či připomínky:
1. V obsahu nejsou uvedena čísla stránek a seznam zkratek byl měl být seřazen podle abecedy.
2. správný český název perfl uorsloučeniny' nikoliv perfluorosloučeniny
3. nejednotnost názvosloví: etylx ethyl
4. Jaký je správný název sloučeniny PFOSA: str.5 tabulka 1 a str. 10

nebo na str.5 a 9 perfluoroktansulfonylamid?
5. Pro amonnou sůl perfluoroktanové kyseliny je na str.11 použita

zkratek však APFOA. Která zkratka je správná?
6, Na str. 12 je použitazktatka NEtFOSA, ale nikde není vysvětleno, co znamená'
7 , str.14: u některých standardů a chemikálií není uvedena země výrobce; dále je zbytečné uvádět

poštovní kód země výrobce (CB 12PX England); naopak nutné uvádět názvy zemí česky,
nikoliv Holland, Germany apod.

8. Na str. 1] a 18 jsou nesprávně očíslovány kapitoly.
9' Str.23: v popisu obrázků č,5 až č.18 jsou uvedeny ,,podmínky stanovení... Vzhledem k tomu, že

nejde o kvantitativni analýzu,jedná se o podmínky chromatografické ana|ýzy.
10. Máte nějaké vysvětlení pro velmi nízkou odezvu standardu perfluoroktanové kyseliny na obr.10

v porovnání s odezvou standardu perfluorheptanové kyseliny na obr. 9 při pouŽití FID detekce?
1 1. str.30 a 31: Tvar píků perfluorheptanové a perfluoroktanové kyseliny na obrázku 16 a 17 nemá

vrchol, spíše jakési plato. Cim je to způsobeno a jak byl odečítán retenční čas?
12. str. 32: Obrázek 18 zobrazujetotéž co obr. 14. Alespoň z popisu obrázkuto vypl;fivá. Je popisek

správný? Dále se na str.32 hovoří o derivatizační metodě F, ale nikde v práci není metoda F
popsána.

13' V seznamu pouŽité literatury je uŽita nesprávná zkratka pro časopis Journal of Chromatography.
Zktatkaje J. Chromatogr', nikoliv J. Chrom.. Dále není třeba uvádět plné názvy článků, většina
zahtaničních časopisů to nevyžaduj e.

Výhrady formálního rázu ovšem nijak nesnižují rozsah experimentáIni práce, která je podstatou této
bakalářské práce. Doufám, že tyto připomínky usnadní slečně Maradové sepisování dalších
odborných článků'

Předložená bakalářská práce splňuje všechny formální
kladené, a proto ji plně doporučuji k obhajobě.

i faktické požadavky na bakaláŤské práce

- perfl ouroktansulfonamid

zkratka APFO, v seznamu
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