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Bc. Jana Hrstková
Analý za neiontových tenzidů.

Jana Hrstková se v diplomové práci zabyvá analýzou oxyethylovaných alkoholů
vyttŽitím lysokoúčinnékapalinové chromatografie s ruznýmtyp.m aótekó.
(refraktometrická,
spektrofotometrická, hmotnostní spektrometrie).
V teoretické části diplomantka velice podrobně popisuje vlastnosti a rozdělení
tenzidů,
se zaměřením na oxyethylenované alkoholy. Dále se zabyvá derivatizačními
a separačními
technikami, které se vy'rrŽívají pro stanovení oxyethylenovaných alkoholů.
V neposlední řadě je
v diplomové ptáci uvedeno několik příkladů prací zaměřených na
analýzuoxyethylenovaných
alkoholů' V této části postrádám citace prací autoru znašíkatedry' kteří
se v minulosti věnovali
analýzou tohoto typu neiontoých tenzidů. V experimentální iasti jsou
popsríny podmínky
a postupy derivatizace a Separace oxyethylenovaných alkoholů v těchniókých
vzorcích i v
reálných vzorcích pracích a čisticíchprostředků . Závěrem jsou diskuto
vány ďásažené výsledky,
které jsou doloženy velkým mnoŽstvím obrázků. Rozsah piezentovaných
r,ysledků svědčío píli
a svědomitém přístupu diplomantky ke studované problematice.
Diplomová práce je prezentována přehledně s logickým členěním
textu do jednotliqfch
kapitol, avšak s velkým množstvímpřeklepů a neobratný-ch formulací.
Některé kapitoly, kteým
se autorka věnuje, nejsou uvedeny v obsahu práce. Tytó nedostatky
nepůsobí kiadně na čtenáře
diplomovó práce, avšak nesniŽují její kvalitu. Správné technické
lyjadřovani ,ellstc v budoucnu
vylepšíse získanými zkušenostmi autorky, pro nížjediplomlvá ptáce
p*ni- uceleným
odborným textem většího rozsahu. K úrovni'prezentice m-ám
někotit vccnyctr a formálních
připomínek.
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ý textu dochází ke střídaníďlztýchforem ýraztt: kation - kationt, oxyethylen
- ethylenoxid,

methanol - metanol, alkohol-ethoxyláty - oxyethylenáty alkoholů.
Autorkaby měla v celém
textu používatjeden formát.
V textu autorka střídá přídavnéjméno čistícía čisticí.Podle pravidel
českéhopravopisu by
se měla držetvýrazu čisticí,pokud hovoří o prostředku
na čištění.
Str. 21 - kapitola Solubilizace - volila bych český překlad
rozpustnost.
PouŽité zkratky by měly b;irt v textu nejdříve r,ysuůtiene
apakje lze p oužívat.Některézl<taky
autorka pou živábezpŤedchozíhor,ysvětlení (AE,
Eo, AcN), zkratka HILIC není uvedena ani
v seznamu zlcratek.
Tečka za číslemkapitoly se zpravidla neuvádí. V textu je
u některych kapitol správně bez
tečky, u někteých s tečkou.
Str' 42 - příprava derivátů reálných vzorků. Dle textu
byla extrakce provedena pouhým
protřepiáním v ruce. Jak dlouho autorka tÍepala?
Byla stanov enavýěžnost extrakce?
Str' 51 - optimalizace gradientu. Proč autorka optimalizovala
gradiánt na obou kolonách (C8

1-C1s)'kdyžvpředchozíkapitolebylajakovnoanc.jsistacionámí fázevybrÁaCl8kolona?
V příloze 5Bje zŤejmě překlep urŘ-kuodpovídďvzorku
Slovasol II7 misto 247.
obrázky 22,23,25 - nevhodné zvětšení nebo zmenšení
obrázku pouze jJ;* směrem.
Str' 60 - první věta nedává smysl. Autorka chce zřejmc
popsát rekonstrukci iontových
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molárních hmotností
chromatogr amg ze záznamucelkového iontového proudu na základě
j ednotlivých oligomerů.
většinou b)Ívá
štr. 63 - diskutuj"e se nejdříve obrázekv pÍíIoze 13B a pak teprve 13A. Postup
obrácený'
jedná se o nízkomolekulární vzorky' pro
Str. 63 a64- Separace vzorků Slovasol It7 aI35 mobilní fi.zi-Pod]'e mého
které by byl lepsi gradient s niššímobsahem organické složky v
pro všechny vzorky
názoruiy došló k velice pěkné separaci jednotliých oligomerů' Proč byl
není optimální?
lrybrán pouze jeden graáient, kteqi evidentně pro všechny vzorky
..Identifikáce
jednot|iých chromatogramů oligomerů nebyla moŽná, protoŽe
Str. 65 jednotliqých oligomerů''. Toto tvrzení se často opakuje a je
docházelo r< pretryvu
'in
identiťrkovány
nepřesné, protoŽejédnotlivé ótgomeryisoupomocíhmotnostní spektrometrie
polymerů
komplexních
případě
velmi
na základévypočiených molámích hmotností, ale v
jednotliqých oligomeru,ttelze srto oligomery
s širokou distribucí, kde docházíke koeluci
přiřadit k píkům,které pozorujeme s využitímspektrofotometrické detekce.
iak si vysvottu;ete neúspěšnost derivatizačníreakce u vzorku Sonax?
jednou aŽádnotoxyethylenovou skupinou?
Jak si vysvětlujete anomálii v eluci oligomerů s
separací se doňnívám, Že k této anomálii neďochází u druhých

Na zakladě ukázek

připravovaných derivátů - uretanů'

i přes ýše uvedené
Závěrem mohu konstatovat, že diplomantka Jana Hrstková splnila
a hodnotím
obhajobě
práci
k
připomínky zadánídiplomové práce. Dóporučuji tuto diplomovou
ji známkou
velmi dobře.
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