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oponentní posudek diplomové práce slečny Lenky Vaňourkové
Vo lt amet ric k é s tan ov e n í 2 -n itr ofe n o l u, 4 - n itr ofe n o l u a 2, 4 - d i n itr ofe n o l u

na stříbrné pevné umalgamové elektrodě

Diplomová práce slečny Lenky Vaňourkové Voltametrické stanovení 2-nitro.fenolu,

4.nitrofenolu a 2,4-dinitrofenolu na stříbrně pevné amalgamově elektrodě, vypracovaná
v rámci studijního oboru KATA na Katedře analytické chemie UK PřF V roce 2006, je
předkládána v rozsahu 84 stran, 21 tabulek, ]7 obrázki a 32 bibliografických citací.

K předkládané práct mám následující věcné připomínky a dotazy:

str. l0 - odstraňuje použití amalgamových elektrod skutečně riz1ka práce se rtutí? Je' jak
tvrdí autorka, rtut'ový amalgam skutečně netoxický? Jak je to s těkavostí rtuti z amalgamu?
Navíc - jak autorka uvádí dále na str. 13 - se při práci s amalgamovými elektrodami stejně

neobejdeme bez kontaktu s kapalnou rtutí.

str. 12 - Autorka uvádí způsob příprar'y zásobních roztoků, které byly připravovány
z chemikálií o čistotě 98 % (2-nitrofenol, 4-nitrofenol) a 97 % (2,4.c1initrofeno1), takŽe
výsledné roztoky měly koncentrace nikoliv 1.l0_3 mol clm-3. ale 0,98.10_3 mol dm.3, resp.

O,g7.|0 3 mol dm 3. Byla tato skutečnost vzata do úvahy při přípravě kalibračních roztoků?
Pokud ano, proč není v textu zmíněna.

str. 18 - Uvedeno studium stálosti zásobních roztoků o koncentraci 1 . 10_a mol dm_3, ale na

str. |2 uvedeno, Žeby|y připravovány zásobní roztoky o koncentraci 1.10_3 moldm_3.
str. 21 - Má autorka nějaké vysvětlení, proč se na voltamogramu 2-nitrofenolrr objevuje
v oblasti pH < 3 a pH > 11ještě druhý pík? Proč k témuŽ jevu nedocháziu4-nitroťenolu?
str. 21 - Na základě čeho bylo jako ,'optimální.. zvoleno prostředí S pH : 8. A podobně na
str. 28 volba,,optimálního..prostředí s pH : 6 (i clále v textu).

str. 
"23 a j. - Bylo moŽné reprodukovatelně odečítat potenciály na jednotky milivoltu a

proudy na desetiny nanoampéru; nebo se jedná o průměry či mediány. Má smysl udávat
potenciály a proudy s takovou přesností, přihlédneme-li k reprodtrkovatelnosti měření?

str. 40 * Je zarážejicí, že detekční limit pro kalibrační přímku 1. píku je vyšší' neŽ detekční
limit pro kalibrační přímku 2. piku, která má poloviční směrnici.

str. 42 - Proč se liší ,,optimální..pH prostředí pro stanovení 2-nitrofenolu na m.AgSAE a
p-AgSAE?
str. 81 -Y závětu postrádám diskusi dosaŽených výsledkťr sliterárními údaji o stanovení
studovaných látek metodou DPP (citováno autorkou na str. 1i).



K formální úpravě předkládané práce mám tyto připomínky:
. V seznamu použitých symbolů a zktatekje uveden symbol r pro korelační koeficient, ale

v textu je použiváno slovní qljádření (např. str. 3l aj.). Sezrram máb1t uspořádán nejprve
podle abecedy, potom podle alfabety. U veličin chybí příslušné jednotky.

. Str. 8 - místo Kontaminace.ie možnó inhalačně'.', lépe Intoxikace je možná inhalačně.'.

. str. 9 _ místo7 e 2,4-DNF, dílql svým toxikologiclq, významným účinkům..., Iépe je 2,4-DNF,
kvůli svým t oxikol o giclql významným účinkům'. .

. Str. 18 -místo číslu 0,]27.,|épe čístu 0,] Git. 
27)'

. Str. 22 a násl. - u všech voltamogramů (a tabulek s potenciály) by bylo vhodné uvést
pouŽitou referentní elektrodu.

. Str. 66 a násl. - u závislostí výšek píků na koncentraci by bylo vhodné uvést při kterém
potenciálu byly odečítány.

. str. 82 - citace 14 a 18 provedeny nedostatečně.

Přes výše uvedené připomínky je zŤejmé, že předkládaná diplomová práce je vypracována
na odpovídající odborné úrovni. Experimenty jsou vhodně voleny' správně provedeny a
vyhodnoceny. Celková úroveň diplomové práce svědčí o autorčině schopnosti samostatně
řešit zadaný odborný úkol.

Mohu tedy konstatovat, že pŤedk|ádaná práce slečny Lenky Vaňourkové splňuje podle
mého názoru nároky kladené na diplomové práce oboru KATA na UK PřF, a proto ji
doporučuji k dalšímu řízení.
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