
oponentský posudek na tliplomovou práci Bc'

,,Ultrazvuková ertrakce a stanovení látek v

Tomáše KLEME,NTA
bezdýrných praších''

Úkolenr cliplclrrranta b},ltr zllr:rcclvat literárrrí rcšcrši týkaiící se ertraltcc iL St'tt-tor'ctrí tátek

clbsaŽerlých r'prašíclr. Cí[errr expet-itrretrtální části pr'áce byltl optirrrirlizclti.rt ttlc.rlclrt ttltritzr'ulior'é

ertrakce (LjSlltr,.vtrŽír,a_iící ltltraz'ultovout sotrcllt pro izolaci liltek z' bezclýIlrýclr prachů s t-táslccltltlr't

arralýzout extrirktti tlretoclou GC-MS. optirrlalizclV,tlloLt trretoclu n:L zťrklaclě anirlýz1'rci-ilrlr'clr r'ztlrliit

polovl]at S l1orlllo\Iltl]ou trretoclolt zirloŽetrou rla prirlcipr-r ertrirlice v Sorhletor"ě crtralitcrrtt'

V teoretické čiisti cliplonrarlt zpt-acor',al záklaclrrí ittfornrzice týlta.iící sc etret'gcticltých lrlatcriiilťr'

rlrczi literé patří ilrczclýrrlrré praclr1,. ptl1lsán1' jsor-r zcle izáklaclní principr'r''r'braIrých ertrakčrtích a

arlal1,tic[týclr ntctocl ptrLrŽitelrlých prcl izolaci a analýzlr sloŽek bczc1ýnlý'ch prachtt'

V praktické části práce jsou shrnut1, i,ýslecik'r' získarré při trptirrializaci ptlclrtríncl< tttctocly' t'tSE

l]lo izolaci sledoVatrýclr slclr-rčenirl. Llčirrrrcrst ertrakce b1'Ix 51'O1'111tr'ťttiit s licltlr'ctrčtrí nlcttlclott

zaloŽe tltlt't tra 
'vuŽití 

Soxlrlctor'ir rychloextrirktoru. 0ptirnalizovatlé pocltrrírrky pirli by'ly' apliktlr'1rn1'

na 3 reálné r,zork}. bezclýrrrýclr pracl'rťl. r,e kterých b'"_la slcc1ovárra přítortttttlst tlsttli sloŽcli" tt

closaŽerrévýsleclkyby,[r,opětsror,nlttr},skclnveIrčnítnetoclou.

Práce má obv-vklé člerrěrrí a svýrrr uspoř'ádár'Lírrr ptisobí vcel[<u přclrledrrýnt a ltceletrýtt't

do.irrrcnr. VětŠí poztlrtrost všalr nrohla být včnclvár-ra.iaz-vltor,ét-t-ttt zprar.'o'zrtlí práce. V rrěkter'ýclr

přípac1ech jsor-r vy,j:idr.etri huře sroz't-tlttitelttá r,zhlcc1erlr k cl-rl'brré kcrrlstt'r-rkci r'ět (častcr rteú1llrté r'ětl)

či nel,hclclnÓtlrr-r. trtísty zcela náhoclnénltt. por-rŽír,árlí čárek. Rt]r'rrěŽ' t]zlzt'r'lia1litol Ir'rlřcttci p()LlZc

zltratliarrli ne.jscltt r.hoclrró. V rrcposledrlí řaclč se zcle v1'slt-_i'ttrií i sIatlgor''cl yýrazt (rrapř' r'iall'a)'

Některé kirpitol1'. zr to přeclevŠírrr stěŽejní ltapitola Výslec1li1,'a cliskr:sc..isor-r palt aŽ zb1''teČrrč strLrčrlé'

K prúci mám ttúsledttjící drttttz.y, připontínk1: a nriměty pro cliskttz'i:

o Zlirat[<), - I(orrrbirror ané anzrl-vtické rrretocl1,' .isou obr'y't<te oz.tlačor''átrr' -iako "livplre riatecl

tlrctlrocls,'. čili rrietocl1,..1lcirllčkoxé''.7'tcllrcltcl hlecliska je vhoclrlč'iŠí 1ltrr'rŽívat l'(raz (iC-N'ÍS' tal<

.1ak.iel,práci;ltruŽí'u'átltltra1-rř.pt.crtrlctocluIIPLC-tjV.V1lr1rcijco1lalicir'atrčclrllrrlčt.tŽ'ír'litla
zkratka MECK pro n'ricelár'rrí elektrokineticl<ou chronratogt'aÍri1ti' M[]KC')'

o V prirci b1,mělo být uriec1nocetlcl i pouŽír'ání ternrírlů tLrhý t pevný' ooŽ rlc'|sott ťtplně svtroll\ll1tl'

o Str.20 - hrtbrr.Lrace o proc1ukci bezdýrrrých praclrťl'USA.ie sice zaiítrlar'á. ale IeŠtc\ za|írrrar'čiší

by'b}'la stcjnir itrtbrrlrace cl 1rrodukci ' ČR'

. Str.24 Llrtral<cc trctrí trletocla ptrrlŽitcltr:t 1lrlt'tzc pr'o 2 ncLrtísiteltrc{ lilr1lalrló táz'c či tLtholt ';t

kapalrlotrÍázi' 'l]_j ---].-^l'^'- .^'-,-ř. lcl
o Kap.3.l - Zc1e clrybí zmílrka o r,sác1kovér1r Lrspořáclátrí cxtralrce. 1lopř. t'i tlrtlŽtltlstl \'al'Lt l](

zpětnýnrclrladičerrr.Jsor-rtytometodypoLrŽitelnéiproaplikacitrar'.z'orl.1'r'ýtlLršin./

o Str.25 -Jaké.isoLr cialŠí rrevýhocl"v extrakce 'Soxlrl. 
extraktoru krotl-tě clloLrhé dcrb)'ertrakce']

o Kepitola ].l.j _ Postráclárrr ztrlítrku o rler,ýlroclách SFI-'. N4ťrŽe cli1lltlrltattt rlč'ialté rlirstirrit']

o I(ap.3.1.4 - ASL-..ie rcgistrovatrý trlizcv prcl cxtt'aktcit'r [liorlcx. Jalié.iitrel tlztlirČctlí tltLiŽc ttrít tattl

rrletocli[<ir.]Oprar,clr-rIzeprclertrakcipouŽítlibovcllrroustrrěsrrlzpclr'rŠtěclcl.]

. Stl. 32 Co rrrir diplorrrarrt na nlysIi tcrnrínet-tr ..on-line spojerr s arraly'ticltýtrr 1lostupetrl"'')

.Kapitolaj.l-LJjeclnotlivýclrnretodjsounastíněnyjcjichapliltace.zrr,šakčas1oseieclnáspíšo
izolaci [átek ze l,zorků Životrrílrcr pLostřec1í tra úkor izolace sltlŽek ;lřírrrtl z r'ýbLrŠirr'



Str. j9 - Jsou i Irě.jaké r-rer'ýlroc1,v s1lcl.jení FIPLC]_N'tS l'ťrči GC]-MS oprcrti zclc pt'ezctlttlr'atlýttl

poLlZe r,ýhodárri?

Str.47 - V jakénr rozpoLtŠtěclle br'l připravetr zásc.rbtrí rozttlk DPLl (vnitřIrí starrclar'cl)'/

Kap. _5'2.4 - Jal' přiŠct cliplol]lal1t na lrcldnotu rllinirt'iálrlí titlsnosti l() rrrg u atta[\'ticl'Ých r'ali

vlrŽícíclr s přesrlclstí r-ra 0.l rlrg'/

I(ap. 5.3 - S.iakoLr přesností byl navaŽov1rtr r'ztlrck pro obě extrakční rnetcicl1'"?

Str. 5_5 Počet clcsetirrr-Lých nríst v tabr-rlce 5 nrcllrl být volerl LrváŽlir''ě.|i. .lal< si lze \}'S\'ětlit

rrulovott clr-vbu r.r rrěkterých l-rodrrot v tabtLlce']

Str. 56 - Pro sprár,ný provoz soncly trcní rozltodLriící vzdáletiost oile clrra rrlicltrbky. :rle pcrtope'rrí

sorldY. FIla'ní et'ekt.ic ted1,7pLrobcrr lrapalirtor-r. ktcrá sotlclu v'clcrstatečnétll trrtrtlŽstr'í obIilo1lLrIe.

Stl' 5tl C]lr1,bí zcle oc]ůr,crdrrění. proč stačí 50 rlrirr extrakce. přesLclŽc Lr clclŠích Čas[i jcŠtě

cloclrází lic zvy,,šov:rrrí ťrčitrrrosti ertrakce. b5''t' pouze rrepatrtré.

Na základě čeho b1,l vclletl pontěr t-ntloŽstrlí t,zorku a extrakčnílro t'clzprouŠtěclla prrr t]St'']

Výsleclk1'- Prcrč tte.isou v práci prczetttované obsah1'sledor'aných sloŽek r'rcálrlých r'zorcích'

ale pouze ponrěrr'ploch vůči r',tritř'nírtlu statrclat'clu. coŽ_ic v pclclstatě Ilicneřília.|ící úclai'/

Jali si cliplorrrarrt t'vsl'ětluie rrěkcly aŽ ténrěř clvoirrásobrlý obsatl sloŽky (cca 2()0 tli) rlťrči tllcttlclč

', 
Soxhletorlč extt.irl'torlt'] I(teré z uvcclenýcIt r'1"sleclkťr lze por'aŽttvttt za sprirr'né- tj. lé1lc

ocl po r' íd:r.i íc í sk uteč rrosti']

Literatura - Citace |5] a [5a] .jsoLr c1uplicitní a u |30].ie chvbtré.jnrétrcl l' autor[*"r '

711lčlr '- Zcle nebo v pr.cc1eŠlé ka1litole 1lostr'átlárrr diskr-rsi r''čttor''atrolt r'hoclttcrsti či rtel'hoclrltlsti

clbor-r trletod ptlrclvnatrÝch z r'ťrzrrýolr hleclisek (např. r'ÝtěŽtlost. časor'ii a ctrerÍ]eticli1t

trát'očtrost...). Mcrlrl b}i toto cliplorrrant alespo11 strrrčtrč rrastínit']

Přes 
'r.Še 

ur'eclcné připorrlírrk1, lze korrstattlvat. Žc prácc přináší LrŽitečrié 1ltlztlatl'l z' oblasti

izcrlace a analýz1, sltlŽek r,Ýbr_rširr. .[e_ií star'ba.ie lclgicltá s ocipor,ícla.|ícírrl 1-ločtctrt crllc't'itllcrlttilrrích

rislccll'rr a ur'ecletlé při1lorrrírlli1, Irezttelrocltlcrcr'r|í tlc{bortrort ťrr'or"eň cclé tliplorlltlr''é prácc'

Zár'ěrerrr ktlrrstatr_rji" Že přeclloŽená cliplorlol,1l Llráce Bc. Tomášc l(lcnrerrta s1llňLrjc ptlŽaditr'lrl'

klaclené tla cliplotlror,é práce. cloporLrčLrjiji ti obtlajobě a rraVt'hltii hoclIr<rcerrí:

- \elmi doltÍ'c _
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