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Diplomantka Iva Žertová studovala ve své diplomové práci problematikr.r izotachoforetického
stanovení amonných iontťt a nad rátrrec zadání i formaldehydr-r. Uvedené látk1, převáděla na urotropin.
ktery posléze Stanovovala i,e ťormě kationtu.

V teoretické části práce autorka velmi přehledně popsala teoretické princip1' izotachoforezy.
instrumentaci. volbu operaČních systérnťr a zpťrsoby vyhodnocetlí experimentálních dat . Dále se

věnovala popisu analyzovattÝclr látek..ie_lich výrobě. pouŽití a toxicitě. značná část práce _je věnována
rnetodám jejich stanovení a důkazů.

Výsledková část není příliš obsáhlál přináší základní poznatky o podmínkách konverze
studovanýclr látek na urotropitl a o_ieho llásledném izotachoforetickém stanovení.

PředloŽená diplomová práce lrrá celkem JJ stran a obsahuje všeclrn.v poŽadovarré rráleŽitosti
(prohlášení o původnosti. anotaci). postrádám však seznam pouŽitých zkratek. Je napsána přehledně a
její.jednotlivé kapitoly.jsotr řazenv logicky". K práci rnárn několik připornínek či dotazťr:

I odkazr'na pouŽité informačni zdro.1e ne_isott číslovánv svstematickv vzestupně (za odkazem

[2] následuje odkaz |7] apod.).
V práci se nachází velké rnnoŽství gramatických chyb a překlepů. které.jsem vyzrračila v textu
výtisku předloŽeného k oponování.

j. Na str.30.je Špatně i,1'číslena rovnice Č. 10.

4. V práci .jsou uveden-u-'dva rťrzrré Vzorce reakčnílro prodr-rkttr amoniaku sNesslerovýrn činidlem
(Str. 32 a str. 34). Ktery z rrich.je správný?

5. Jak souvisí rovnice č. l3 na str' 33 s dťrkazem amoniaku']
6. Na str. 33 r'rprostřed _ie uvedeno Lr destilačního stanovení amoniaku pH vzorku 6-].4. Je to

dostatečné pro elirninaci NH.?
7 ' Na str. 34 .je poLrŽit k Zajištěni pH 9 protiion L-histidin. Pufruje v této oblasti? Jaké j" pK

histidinLr'l
8. Na str. z19 uprostřec1 není zcela.jasně uvedena příprava rnobilní fáze pro iontově vÝměnnotl

HPLC. Dále.je na ste.jné straně clole Špatně interpretována reakce č.23.
9. Na str. 50 není uvedena citace r_r podle tnne ne.jdťrleŽitě.iŠí práce. která vyplyrlula z |iterární

rešerše. a to u izotachoforetrckého stanovení urotropintt.
10. Čím si diplomatka vysvětluje r'ysoké detekční limi6'_ a současně také příliš vysoké meze

stanovení amoniakr-r a formaldehydu u testované metodr"]
ll. Na str.65 nenízcela.jasně vysvětlen výpočet srněrodatné odchylk-v.
l2. V práci postrádáll zlrodnocenívýsledkťr analýz- ato jak u rnodelovýclr. tak Lr reálných vzorkťr'

Závěren konstatuji. Že Bc. Iva Žertová splrlila zadané úkoli. a proto doporučLriijejí diplornovou
práci při1mout k obhajobě a hodnotírn _ji známkorr
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