
Oponentský posuďek na diplomovou prsci Bc. Renáty KUČERovÉ
oo Stnnovení nitrgsloučeni*''

Úkolern diplornarrtky bylo zpracovat literární rešerši týkající sg Stailo.r.errí nitroslouČenin
s důrazenr na nretody přípravy vzorku k analýze r'kombinaci s plynovou chromaíogra.fií. Cí1enr

experimentátní části práce bylo nalézt vlrodrré podnrirrky pro stanovení vybranýclr rritrosloučenin
metodou GC-MS a t}'to ol'ěřit na reálných vzorcíclr.

V teoretické části "isoil papsárry různó metody pro izolaci a zakorrcentror'árť nitrosloučenin
z reákrých vzorků ruzných typů. Prezenttivírny jsorr jak metody klasické" tak i ty moderní včetně
metr:d rnikroextr*kčních' Dílčí podkapitoly jsou věnor'árry jak nitrosl<lučeninám. tak i metadám pro
stanoveni 

'6L6'ých 
organickýp}r látek, kde je dťrr*z kladerr předer'šínr rra spojerť GC-}VíS'

V praktickó částí diplonrantka provedla optimalizaci podmínek metildy I{S-SPiVIE pra analýzu
,6L11,ýclr niírosloučerrin. kdy jarko r'hodné zvolila vlákno 65 pm PnN,IS/nvB. Jeclnr:tlivé podmínky
byly vyhoclnoceny dle principů centrálně konrpr:zitlrih'o p}ánclvárrí experintentu, a tcr pr* pět

vybranýclr rritrosloučeirin (rritr*benŽffn, 2'4-dínitrcrtol'r"ten, p-rritroíenol, p-nitroatlilin a 1-nitrr:so-?-
na'ft*l). Nirr'ržená metodika h'l'}a rraktine* ct*stována na reá}rrýclr vuorr:í{rli připravenýclr srrríchánín,

sledované nitroslrručenirr.v s k'"vselinou ďusičnou. přičemž dané nitrasloučcrrirry hyiy po cdpálení
*debírárry z **rezor.ých p}eclrů pomo*í sltleněrr.ý*h nebo PP terčíkri. Z datrožerrý*h vý'slerJků je
patnré, že předltládaná m*tr:da je pr'cr claný ťrč*l plně paužitelná.

Práce má obvyklé člerrrírrí a Svým uspořádáním pťrsohi r'cglku přehlednýnr a uceleným
dojnrern. .Ie z ní však patrná značná nezkušr.nost arrtorky se psaním odborrrého t*xtu takcvélro
rozsahu. N'Iezi nejčastě''iší clr"vby patří clrybějící nebo nevlrodnš rrnrístěrri čárky rle r'ětách. ch.vbnó

slnvesné tvar.v (např. rťrrných ianizační techniky _ sír" lg. čt-vř-elektronor.'Ó n'itroskrrpin' uhlíkov-ých
elektrod1'- obo"ie str. ?6' ioritolých sloučeniny - str' 32, atd.). pouŽíváni s1ang61'ých výrazů {např.
iniectorJ ne[:o noj*clnofuré psaní zkratek {rrapř' GC_MS nebo GC/MS _ obo"j* na str. 47). V tóto
souvislosti lze prohlásit, Že výsledkor'á úroveň práce.iednoznačnč převyšu-ie úrav*ň"iaz.r,k0.!,rou.

K prúci mům ndsledající tI*tazy, připomínfi; n nůměty prt ďiskur.i:

Seznffm zkratek - při takovótnto počttr zkratek 'je třoba, aby tento seznam hyl řazen abecedně.

Zkratka PÁ ie zde pouŽita 2x, a tc vždy s-iiným lýztratncnr. Seznam zkratek 'je navíc neúplný,
chybí např. zkrxky LC-MS. H(}DN' NCI, NÁI)PH a ctalší.

Str. ls - Nesouhlasím s ttryzením, že "-SDME lyžadrrie kornplikovanó manuální operace". Jc[e

o rutinní práci s mikrostříkačkotr.

litť. 2i - tJ obr. 6 je clrybně legenda. ť,xtrakce acetonem isou clokumentována r, částech {b)
a (cl)"

Str' 28 - V po*l*dním odst*vci jscrur chybné odkaxy na obráz*y. V textu jscu citovárry obrazk.v

l2 a 13, avšak jdc o cltlrár*y 16 a 17. Nutrro pr:drrtknout, že tyto c.lryb3i se vprá*i vyskytují
veimi ěasto, a to jak v případě ohrázků inapř. nbr. ls, 32, 33' 34, 35) ďe i o přílohy (např. nir

str. 55 je rrveclena přÍlolra l3, ale jde o přílolru l 2).

Str. 36 - VýraZ !'stanovsní k*mplexníclr m.atric" j* clrybný' Lze p$uf,e sta:rovit něctr

v kr:mpl extrích nratricích.
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Str. 39 - S!'H se jistě nepouŽír.á prtr extrakci naclkritir:ké tekutirry, jak ul'ádí autorka. 'I'.vt*

tektrtiny se zcle vyžívají jak* extrď<ční medium.

Str" 50 - lvÍěl by b}'t pouŽívár: jedrrotny tvar niázvri slor-tčenin pro 4-nitr<lÍ'enol a
meta-nitrolbrrol (3 -nitrol'*nol).

Str. 54 - P ed obr. 32 je uvecleno, Že jcle * pr:ťrměry ze ťtí hodnot. PrtlČ tecly nejsou uvedeny
chybr:vé ťrsečky? Trr stejné platí n všech slorrpctvyclr gr:aťech r' celé práci'

Str. 54 - Pro CCIJ je t ebn 5 ťrrovrrí kgrždé}ro Íirktoru' V p ípadě n:'ncŽství NaCl tecly jedna
lrodnota clrybí. Která?

Str. 57 - V tabrrlce je chybrrě por-ržit y;rffi 
',crdc1ry'lka 

Rzoo' Mohla by diplomartka vysvětiit
teffiiln lt-'j

Str. s0 - Nebylo by iepší prcr extrakci použít postup bez p ídavku NaCl, což v p ípadě plochy
píku poskyu.ie větší odezvu než hodnota 0,0595 g v1'}rorlnocená iako aptimrilní?
obr' 35 a p ílohy L7-?il - U těchto obrázkťrjsou nečitelné popisy os'

Str. 62 - By1o by moŽn rr jak vysvčtlit rozdíln zál'islasti pro extrakční teploty 30 a ťi{i*C
niezi obrázky 34 a 36 tykající se r'obou p ípadech nitrobenzenrt'/

$tr. 62 - Prač byly kalibrace nrě eny poilZe pro 3 látky. zatímcc optin'ralizace prrr 5?

Str. 65 - V'Ýrazy pro vypočty h'trdnot I'{}D a LoQ jsau uvedeny obr:áceně. Naví* tyto hodngt)."

trbvy'kle pcrpisují hadntlty koncentrací, ar'šak rrikoli r:dexvy detektoru (tedy plochy, jak* je
po*žitovobr.8a9).
.Isau-li v pr:áci pr*zentován;, v sledky 1, podoh <;,()Q a <I'0f), nabízí s* otázka, jaké jsau

tedy hodnoty LOD a LoQ? V práci toto uvedetto není.

Str. 68 * Tab. l0 je duplicitou tab. 6.

P*užitá literafura - Tato část je psarrá rrejeclrrotny:r formátenr. Někdy js*u pouŽity plné názrry

časopisťt, jirrdy pak jejich zkrr:tky. které vš*k nejsou r'soula*u s *ficiálními zkr'atkami názr'ri

těchto časopisťr.

P es v'vše uvederre p ipclnrínky lze konstator'al. že práce p ináší r'elmi *žitečrré poznatk1.

z cb}asti izolace & rletekce nitrcslouč*nirr. "Iejí stav}'ra je logická s odpnvídajícím potit*n:

experimentálních v sl*dkťr a uvedené p ipcrrrrirrky ;tásadním ir4ťrsobem nesrrižují odbtrrnnu ťrrir'eti

oelé diplom<rvé práce'

Závěr*m kcnstatrrji, Ž* p edloŽená diplontor'á práce Bc. Renrity K[]ČER$YE splriuje
požadavk3,' kladené na diplonrt:r, práce, dop*ručujiji k obhajobě a nar'rhuji hodnoc*ní:
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