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ANerÝzA oXYETI{YLENovAITýCH MASTNIýCH ALKoHoLŮ

Diplomová ptáce předkládaná k obhajobě je zaměŤen^ na \rypÍacování metody pro stanovení
oligometů neiontorých tenzidů na bázi oxyethylenáťu mastných alkoholů ve vodách s použitím
kapalinové chtomatogtaťte v systému s obrácenými fázemi s gtaďentovou elucí. Diplomantka se
věnovala zejména optirrraltzact denvatjzační reakce, kdy ke vnesení chromofotu do molekul
tenzidů byla zvolena reakce s fenylisothiolryanátem katýzovaná triethyiaminem. Následně by1y

proměřeny a Sestaveíry kalibtační závislosti s použitím tenzidu obsahujícího primárni dodecyl- až
teftadecyl alkohol s pruměrným počtem sedmi oxyethylenowých jednotek. Dále diplomantka
proměřila velké množství reálrrých vzotků odebfuaných v pr.rrběhu měsíce května v šesti loka]itách
po zakoncetttováni exfuakcí na tuhé fázíatásledné deivaúzaci.

Po formální i věcné sftánce je dif'1omová práce kva]itně zptacována. Y práctjsem nalezl polze
minimum překlepů (např. Íra Stf. 30 _ chromatograťte sférické Úl'ky, stt. 37, kap. 3.3.3 _
fenylis o thiky anátu) . Z &obný cb vě cných přip omín ek bych uve ď ná s le du j ící :

o Na stt. 16 v kapitole 2.7 jeuveďena zktatka HLB bez r,rysvětlení o jakou veličinu se jedná.

o Na obt. 4, Stf. 18 sttuktura popsaná jako SÁS neodpovídá sekundárním
alkyib enz ensuifonátum.

o Str. 24 dole _ obiem nádob pto odbět vzorků říční vody bylv tomto případě 1,O _ 1,2I.
o StÍ. 33,:ýčet sorbentů pto SPE - " i"ký sorbent se jedná v případě označení CH?

Množství provedených experimentu, které 
"wlýrá z píed\ďádaného textu a zvladnutlpostupů

od odběru vzorků přes jejich úprar,'u až po fu^ln1 ana\ýzu a r,ryhodnocení r,1ísledků svědčí
o zručnosti a píL ďplomantky. Získaná data jsou prezentováÍ|a Ye formě přehledných tabulek
achtomatogtamů vbohaté přílohové částt a v přiměřené míře diskutována. I(experimentálni
části a k části rysledků a diskuse mám následujicípoznátý a dotazy:

o V kapitole 3.3.4 chybíudaj o ekvilibtaci kolony po ptovedeném graďentu.
. Č.mo odpovídají plochy r,7nášené do gafů na obt. 14,15 a 16 (str. 39 a 40)?

o {J tovnice Q) "" str. 41 posttádám alespoň zevrrl,bné nastínění předpok1adů, za kteých
1ze tento vztah použít pro přepočet koncentrací oligometů.

. Z jakého důvodu byl použit přt derivaťtzaci tenzidu Slovasol 247 pÍi stanovení návratnosd
exttakce desetinásobný přebytek činiďa (stt. 42, kap. 4.6), když 1ako optimální byl utčen
čtyřnásobek (stt. 39, kap.4.2)?

o Všechny chtomatogamy prezentované v ptáci začlnají ve 14 min, resp. 16 min. Jak
lrypadaIy záznamy v nižším čase?

K 1ýše uvedeným bodům bych tád uveď, že v žádnérr. případě nesnižují kvalitu předkládané
ptáce a dosažených výsledků. I{e stimulaci diskuse v támct obhajoby diplomové práce bych rád
připojil následující dotazy :

Byly prezentované qisledky stanovení korigovány pomocí slepého pokusu?



o Jaké by bylo dopotučení diplomantky pto ověření sptávnosti anzýz vzotlrů tenzidů

s oh1edem na diskusi r,rysledků na StÍ. 44 dole (varnbltta při uchovávánivzork'b, matenáI

odbětorých nádob)?

Závěrem mohu s potěšením konstatovat, že diplomantka ďe mého tázoru splnila zadáni"

diplomová prá.e neobsahuje nedostatky zásadt'tfl:ro chataktetu a wýše uvedené připomínlry jsou

poo". fotmálni' Předk]r{dan á ptáce bezesporu přispěje k tozvoji poznatků v oblasti anaýzy

tenzidů. Diplomovou práci hodnotím ztár:J<ou

qýborně-m
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