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Izotachoforetické stanovení kyanid ri

Diplomantka se Ve své diplomové práci zabyvala aktuální problematikou vvoje metodyizotachoforetické anal 'zy kyanidri a jejich komplexri. P i vlastních experimentech vyrržívalaelektroforeti cky analyzátor EA 1 02'

Diplomová práce má celkem 79 stran, obsahuje všechny náleŽitosti požadované směrnicí UPA č.9120|2 (prohlášení o privodnosti, souhrn a seznam klíčov ch slov v češtině a v angličtině, seznampoužifch zk'ratek atd')' V souladu se zadáním je logickyileněna do pěti hlavních kapitol. Seznampoužité literatury (včetně elektronickych informačnictr zoro;ri; zahrnuje io 
'"l''.il' 
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První část práce je věnována p ehledu kyanidov'ch sloučenino jejich rr skytu, toxickému prisobení,
metodám separace a stanovení. Podle mého názoru je tato-kapitola neriměrně dlouhá, obsahujeinformace velmi vzdálené tématu diplomové práce,navíc se často opakujicí.
P ínosem práce je p edevším její experimentální část. Autorka nejprve studovala vhodné podmínkypro izotachoforetické stanovení zvolenych kyanidov 'ch sloučenin, a to pro hexakyanoželeznatan
draselny, hexakyanoželezitandraseln 'a pro kyanid dráseln . Po zvolení elektrolytov ,ch systémri pakzkoumala interference vybran 'ch iontri běŽně se vyskytují"í"lr rr" vodách. Rovněž zkoušela možnostsouběžného stanoveni voln 'ch a komplexnictr tyaniotr, což se ji prozatimnepodďilo.
P i kvantitativní analyze modelovych vzorkri aplikovala metody kalibrační k ivky a standardníhop ídavku'

Z v'sledkťr ptáce a z provedeného statistického hodnocení vypl ,vá , že oba p ístup} poskytují
spolehlivé a správné v'sledky a jsou využitelné pro praxi.

K ďplomové práci, která je napsána pečlivě, p ehleclně a jejíž jednotlivé kapitoly jsou Íazenylogicky,
mám jen několik p ipomínek resp. dotaz :

Str. 13: Je zJe uveden termín kovové komplexy- vhorlnější je komplexy s kovoqmi ionty
str. 18: Chyba ve vzorci kyanidu vápenatého - chybí závorka
Str' 29: Komplexní kyanidy železa pati mezi slabě toxické a nikoliv mezi silně toxické, jakďplomantka uvádí' Jsou vysoce stabilní a tedy těžko rczložitelné, což lžje na str' 31 uvedenosprávně.

Str. 32: opakuje se pťrl stránky textu

Většina citací v p edložerré diplomové práci není na pťrvodní literární zdroje, ale na již p epracované
nebo souhrnné _ nap . práce Ing Řitryje p isuzována autorce Kalavské atd.
MriŽe autorka objasnit, jak probíhá stanovení kyanidri podle citace 52?
Str. 5l: Na obrázku 7 je nesprávná interpretace namě en ,ch z n(p ehození analytri).



Str' 56: Domnívám se, Že tvrzeni autorlgl, že pÍi pH 8,91 je uhličitan ,,ztÍacen vkoncovém
elektrolytu", není správné. Nejedná se o tvorbu sraženiny?

Prezentace ýsledku kvantitativni analý4t jednotliých testovaných látak budí dojem kopírování textu.
Iaklze změnit koncový elektrolý v analytické koloně? Původně se mělo jednat o kyselinu citronovou
(str. 48), diplomantka uvádí ,,kyselinu octovou v analytické koloně,.?

Vyše uvedené vesměs formální p ipomínky nijak
V experimentáIni oblasti. U rčité rezervy však vidím ve
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nesniŽují dobrou irrove práce zejména
zp sobu prezentace vysledkťr.

CSc.

Bc' Klrira Sollichová použila vhodné postupy ešení svého diplomového rikolu a prokázala jak
odpovídající teoretické znalosti, tak schopnost a p ipravenost k experimentálním pracím. Splnila
v celém rozsahu požadavky zadáni a dosáhla vÝsledk , které mohou b .t aplikovany y p'r*i. Vzhledemk v 'še uveden 'm skutečnostem doporučuji p edloženou diplomovou práci p ijmout k obhajobě.
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