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Diplomová práce byla věnována moŽnosti odstranění spektrálních interferencí
pochazejících od polyatomických sloučenin síry uplatňujících se při reálné multieleme ntámí
analýze kyseliny sirové metodou hmotnostní ,p.kt'o.ótrie s ionizací v indukč ně vázaném
plazmatu na spektrometru s průletovým analyzitorem s ortogonální akcelerací iontů (oToF-
ICP-MS). Pro tento účel byl navržen dusičnan barnatý jakďchemický modifikátor ňatrice,
sjehoŽ pomocí docházi kodstranění síranů ze vzorku ve formě sraŽeniny síranu barnatého.
Nově navržený způsob nabízí jednoduchou, rychlou a ekonomicky výhodnou alternativu
ke stávajícím postupům využívajícim např. kolizně-reakčních ..i, árahé instrumentace
s vysokým rozlišením, nebo matematických korekcí, které selhávaji zejména při stanovení
velice nízký ch koncentrací analytu.

Teoretická část práce byla věnována problematice interference matrice v ICP-MS a
možnostem jejího odstranění. V experimentální části byl zpracován přehled polžité
instrumentace, uveden seznam pouŽitych chemikálií, analyzovaných vzorků,^postup přípravy
roztoků a vzorků a shmuty optimalizované parametry měřeni' v. výsledkové^ easii uý
studován a kvantifikován vliv síry na stanovení vybraných elementů, resp. izotopických ioniů
a pro kompenzaci spektrální interference navrŽeno pouŽití modifikátoru matrice. Z výsledků
je zŤejmé, že navržený postup přináší řešení pro stanovení Ti a Zn nahmotách mlz 46148,49,
resp. 64. Stanovení obou prvků v kyselině sírové neni zaběžných podmínek na instrumentaci
bez vysokého rozlišení možné provést. Na druhou stranu je hlavní nevýhodou navrženého
postupu. -tili\o spojené s kontaminací spektrometru baryem. vznik izotopických iontů ó7-
u'Bu**, l]0-l38Ba'_ či např. l34Ba|60-, t:+'ut+** u l:ouuloo'ri. r<"lá";;ň;;"ých nevýhodje však možné s úspěchem řešit. Jedná se zejména o použití odpovídajícího mnoŽství
dusičnanu bamatého a vhodně nastavený rozsah ,,smafi gate". Navůena byla metoda pro
simultánní stanovení 27 prvků v kyselině sírové. Správnost metody byla óvěřena pornocí
analýických návratností' Určeny byly dále přesnost a analyické charakteiistiky metodý, které
byly porovnány s hodnotami publikovanými pro dŤíve navržené postupy. Y závěrupráce byly
shrnuty dosažené výsledky, uvedeny výhody a nevýhody navrŽeného pristupu.

Po formální stránce je diplomovápráce psiína přehledně a srozumitálně, obsahuje však
řadu především formálních chyb a překlepů, které zbytečně sniŽují její úroveň' Diplomantka
prokázala experimentální zručnost a přistupovala k řešení všech aileicn úkolů áiplomové
púce zodpovědně a do značné míry samostatně. Výsledky získané v průběhu řešení
diplomové práce představují zcelanovépoznatky v oblasti ICP-MS analýzy.

JelikoŽ Bc. Tereza Šídová splnila zadáni své diplomoue p'á.i doporučuji práci
k obhajobě a hodnotím ji známkou:
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