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Stanovení kalafuny v ofganických pigmentech.

V ďplomové ptáci diplomantka'qrpracovala HPLC metodu pfo staflovení kalfuny ve
lybraných otganických pigmentech vpáběných ve společnosti Synthesia' a.s., Semtín .I{alafuna
je do r'7braných pigmentů přidávána z důvodu zlepšení jejich aplikačních vlastností a dosud byl
obsah kalafuny v nich stanovován titračně. Tato metoda je sice jednoduch á, avšakneselektivní
a není rr'ožné ji apiikovat i na další Ú't"py z ýroby pigmentů, např. odpadní vody. Naopak
diplomantkou vFvinutá metoda umožňuje vedle stanovení kalafuny v pigmentech i kontrolu
obsahu kalafuny a odpadních vodách z ýtoby a je tedy možné zhodnotit bilanci kalafuny
nasazené do wýroby.

Ptotožeptácevzn1kalapIevážně na externímptacovišti, nemohupřímo hodnotitkvalitu
vlastní laboratorní práce diplomantky a proto je součástí posudku i následující posudek
konzultantalng.Jana Vyňuchala,PhD. ze společnosti Synthesia, a.S'' oddělení SBU Pigmenty
abarviva:

Diplonouápráce Bc' Kláry Zelenkoué b1la rytpratvuána ue lpolečwosti S1lnthesia, a.s. na oddělení

V1l7kunu SBU Pignenfl a barviua. Ve lpoleč:nosti S1lnthesia se diplonatka 7ab;yuala předeuším

extrakcí kalafury 7rylbran1ch u7orků organicplch pignentů aje1í následné separaci, identifrkai a
kuantfikati dle HPLC technik1. Diplonantka měla mo7nostpo7nat ýrobu organick;icll pigrzentit

a se7nárzit se s řadou odlišnjch analtitk1ch technik, knré se po71uají pfr charakteiyací růynýcb

u7orkiů kalafuryl u ru7njch organicptlch pignentech.

Diplonantka si běhen pnice osuojilapotřebné experirzentální techni,kJ] a měla no7nost se .re7námit

spnůrylsloýrz ý7kurzen. Samostatněprat;oualapřipříprauě uryorků, následnén rzěření a rylhodnorcní.
B1lla scbopna ýsledful t1hodnotit a sepsat do přehkdné forrzjl diplonoué práte. Vjsledk1ljií práce

najdou dílčí rylu{tí u pnůn1lsloué praxi.

Diploruantka :'plnila 7adáni. Drobnj nedostatek ušak spatřuji při korzunikati.

Vzhledem kposlednímuuvedenému důvodu navrhuje konzultanthodnocení jinakvelmi
zajímavé a přínosné púce známkou B.

osobně jsem postup práce s ďplomantkou ďskutoval zhruba v deseti konzultacích.
Diplomantka přistup ovala k práci iniciativně a jak z předloženého vyplýruá , zvlád|a provést
značný objem expetimentáIní púce.

Z pohledu vedoucího diplomové práce nemám žádné zásadrtt připomínky,
ďplomovol práct Bc. I{áry Zelenkové doporučuji k obhajobě s přihlédnutím k návrhu
konzultanta hodnotím známkou

ischer,V Pardubicích, 27 . květn a 2019.
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