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oponentský posudek doktorské disertační práce

''Příspěvek ke stanovení nitro a aminoderivátů fluoranthenu
pomocí elektrochemických meLodt'
(Autor Mgr.Kare1 ěiz"l.l

Práce byla wypracována v rámci snah o Ú..oj \rysoce
citlív-ých a selektirmích metod pro sLanovení polýcyŘriór.ycn
aromatíckých uhlovodíků,resp. jejich nitro- a ámiňoaeriváLů.
Pozornost byla věncvána lrlawirě po}arogr.afií a vo].tarnetrii
a to oblasti čídel pro tvto metodv.
Vedle klasických ',rtuťových elekt'rod. se jed'ná o využití
rúzných typů nertuťorrých čide].Pos]edně jménovaná má3i mimo
j ínépřispět k opětovnému zýšení
zájmu o vyiživáni
polarografie/voltametríe
při
respektování
zcela
neopod'st'atněné '' rt'uťof obie '' . o1užno ovšem áodat , že t'at'o čidla
mají i jisté výhody (širší potenciá]-ové okno,aplíkace jako
detektorů..v průtokoých a přenosných zaŤízenichl ap. ) , j aŘ j e
v dísertační prácí ukázáno.Jsou ovšem také uvedény
jeiióir
nevýhody, jesttiže
newyplývají
z
experímentátáícn
^jíž
podmínek či výsledků.
.' Ang1ícky psaná práce má poměrně obsáhlou úvodníčást
věnovanou mutagenitě a karcinogenitě derivátů polycyklických
arcrmat'ických uh]-ovodíkůa metodám j ej iórr - itanovení
v životním prostředí.oále se práce dělí- na jednot'lívé
kapitoly věnované použítí jednotlirrých eleŘtrod při
s]-edováni
3-nitrof1uoranthenu,příp.3-aminofIuorant'hénu
někt.erou z běžných po1arograf ických_ čí vo]-tametrických
techník.
U každé z elektrod je uvedeno elektrochemíckéchování
3-NF a uveden mechanismus eIekt'rochemícké redukce, (který je
více méně u všech nítros1oučenínSt'ejný)
a ev.'poro,vnaňi
_
s chováním elektrod
rt'uťorrých, či j iných .'eit,-.úoogcr'
tYgů-.Rovněž bývaj.í navržen1r nejfunoanci ši póaminky st'anovení
příslušných sloučenin.V případě_ 3-AF še 1ěona o oxid.4ci
na
diamant.ové e1ekt.rodě s wyužitím v průtót<orrých metodách.Je
upozorněno na její rrýhody ve srovnáňí S metodamí
spektrá1ními.

K prácí

několík poznámek či připomínek.
. Str .22 . Vytvoření nitro radikálu po při j etí j ed.iného
eklekt,ronu
jrž
uvádí
J.Heyrovský ve
spisech
(J.Heyrovský, J. Forejt:
''oscílograf ická polarograf ie'', SNTL
Praha
1953 , Str ..77 . ) a (J . Heyrovský: '' Polárographie '' ,
SprÍnqer Verlag ýííen1-941 , sLr 94.
SLr.31.a daIší Doporučoval bych u AdSV tak í u ostatních
nrěření vyzkoušet vj-iv povrchově akLivních látek na velikost
sígnálu - týká se např.i sLr.35., B ř.zdola
"does trot
influence t.he detn
mám

Str.40.Moh]a být zmíněna měření J.Volkeho,doprovázena
chováním chemícky připravených produkt'ů (J.Vo]-ke: Chemické

zvesti t4 , 80"7 (1960 ) .
obr.5.3. Na křj-vce 2 jehlovitý pík u o V - zřejmě Se jedná
o jakýsi artefakt (aparaturni?),častěji se vyskytující

Str. 75 . ř.5 zdola - Popsal t.aké někdo j iný tenLo pík
kys1íku? Podobné problémy jsem řešíval použitímárgonu.

obr.s.1.9. Nejedná se u píku pa6 o projev nečisLoty?

obr.6.29.
Druhý pík
kolem
dískut'ován, takt.éžev. dělení píků.
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Závěrem podotýkám, že se jedná o vzorně vypravenou
práci.Zejména ocenují opravdu nádherné voltamogiramy hlavně
u čídel,kde bych to nečekal ,t.otéž plat.í pro
voltamog.ramy
n krát opakované,kLeré Se dokonale furrli í prÁni xych a1e
vytknuI, že
neobsahuj e
diskusi
výs1edků hIavně
s doporučením,kteréelektrody by ev.užívat.elmě1 použíta za
jakých podmínek.
Doporučuji,aby tato disertační práce
k dalšímuřízeni.
V Praze dne 23 .1-.20A7 .

by1a kladně přij ata

