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Diplomová práce byla věnována problematice stanovení Be
ve vzorcích půd a sedimentů
metodou atomové absorpční spektrometrie s elektrotermickou
atomizací s kontinuálním zdrojem
záÍenía r'ysokým rozlišením (HR-CS-ET-AAS) zavyužitípřímého
dávkování suspenzí. Cílem bylo
vyvinout ekologicky šetrnou,. časově úspornou a ekónomióky
výhodnou alternativu ke stávajícím,
postupům zaloŽeným na extrakci či mineralizaci na mokré
Pří*édávkování vzorků svysokým
""riě.
obsahem křemičitanové matrice do elektrotermického atomizátoru
(ETA) však představuje problém
z hlediska schopnosti instrumentace korigovat sloŽitá strukfurovan
á pozadí, která jsou pozorována
v důsledku molekulových absorpčních páiů Sio s jemnou
rotaěně vibračnístruktuňu. Tato spektra
vznikají v elektrotermickém atomizátoru při termicŘém rozkladu křemičitanů.
s|etirarni interference
Sio molekul se uplatňuje při stanovení celé řady prvků a nemůžebý odstraněiu
|o'no.i komerčně
nejrozšířenějšíhotypu.korekce pozadi využivajicíhodeuteriové lampy'
problémy se často objevují i
při použitízeemanovské korekce. Konstrukce un-cs-nr-AAS instruÁéntace
rozlišením
2.pm umožňuje nejen studovat mechanismus vzniku a účinkuvýše
zmiňovane intórference, ale nabizí

ji účinněodstranit. Pro tento účelbyla navržen'a a pouŽitamatematická
"ayplr.y.
korekce.
V teoretické ěásti práce se autorka věnuje problematice lnterference
matrice v ET-AAS a
možnostem jejího potlačení.Pozornost byla dálě vBnována přípravě
vzorku k analýze, detailnímu
popisu faktorů limituj.ících analýzu pevnýc-h vzorků a suspenzí'a
možnostem lyužitír,ybraných metod
atomové spektrometrie pro analýzu vzorků s vysokým o'bsahem
křemičitanů.'Ý
části
byl zpracován přehled použitéinstrumentace, uvedin seznam použiých
"*p".i.entální
chemikálií'
analyzovaných
vzorků, postup přípravy roztoků a vzorků a shrnuty optimalizované parametry
měření. V kapitole
výsledky a diskuze je zachycena optimalizace analýicktho postupu. Kromě
výše uvedeného řešení
eliminace spektrálních vlivťr' byla pozornost soustřeáěna na optimalizaci
postupí |rip.uuy suspenze a
parametrů měření. Vliv koncentrace glycerolu na stabilizici
suspenzé, koncentiace HNo3 jako
extrakčníhočinidla, do.bv extrakce, teploty pyrolýzy, atomizace
a koncentrace chemického
.
modifikátoru byl studován za *yužitímeiod rratóionáilitro faktorového
plánování, které umožnilo
posoudit vliv sledovaných faktorů a nalézt optimální podmínky
při výrazné redukci áxperimentálních
pokusů' Přesnost a preciznost metody byla ověřen a na záklaáě analýzy
dostupných certifikovaných
reťerenčníchmateriálů půd a sedimentů a pomocí referenčnímetodý
rcp-rrrrs. Ý závěru práce jsou
shrnuý dosaženér,ysledky a uvedeny záklaánicharakteristiky navrŽeňé
metody.
Po formální stránce je diplomová práce psána piehledně a srozumitelně.
Diplomantka
prokázala experimentální zručnost' přistupovala k řešeni všech
dílčí.r-rnt"rn Jiplomové práce
zodpovědně' Výsledky získanév rámci řešení diplomové práce přinášejí
v dané oblasti zcela nové
poznatky a maji potenciál na uveřejnění v renomované odborné
literafuře. očekáva t lze rovněž
zároveň možnost

úspěšnézavedení navrženémetoýY do rutinní analytické praxe.

Jelikož Bc. Michaela Šafránková splniia zadiní své diplomové práce,
doporučuji práci

k obhajobě a hodnotím ji známkou:
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