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" Možnosti analýzy (mezi)produktů epoxidace esterů "

Předkládaná diplomová práce Bc. Ondřeje Bělavy se zabývá možnostmi analýzy meziproduktů 

a produktů vzniklých při epoxidaci methylesterů vyšších mastných kyselin. Autor navazuje na 

dlouholetou výzkumnou činnost Katedry fyzikální chemie, zaměřující se na přípravu esterů vyšších 

mastných kyselin a jejich epoxidů. Cílem práce bylo vhodnou kombinací analytických metod (případně 

optimalizací metod) identifikovat jednotlivé látky ve směsi, které vznikají při epoxidaci methylesterů 

vyšších mastných kyselin.

Diplomová práce je standardně členěna na teoretickou, experimentální a výsledkovou část. 

Teoretická část je věnována charakterizaci rostlinných olejů a jejich esterů, významná část se zabývá 

různými způsoby přípravy methylesterů vyšších mastných kyselin a jejich epoxidaci. Dále je zaměřena 

na možnosti analýzy esterů a epoxidů pomocí vybraných metod pro analýzu produktů epoxidace (IČ 

spektroskopie, GC, HPLC, MS). Experimentální část je přehledná a velmi detailní. Tato část 

dokumentuje postup přípravy methylesterů slunečnicového a lněného oleje pomocí transesterifikace 

a jejich následnou epoxidaci. Rovněž popisuje použité analytické metody.

Výsledková část je zaměřena na prezentaci naměřených dat a jejich diskusi. Pomocí metod IČ 

spektroskopie a GC-MS se podařilo identifikovat vznikající (mezi)produkty epoxidace. Zdařilou 

optimalizací metody kapalinové chromatografie se Bc. Ondřeji Bělavovi podařilo od sebe rozlišit 

epoxidované methylestery od neepoxidovaných a určit tak konverzi methylesterů VMK na jejich 

epoxidy. Úspěšnost epoxidace u methylesterů slunečnicového byla potvrzena stanovením jodového 

čísla a epoxidového ekvivalentu. Pozitivně hodnotím obohacení diplomové práce o zkušenosti ze stáže 

v Orlen UniCre, kde si mj. student ověřil, že výsledky získané separačními technikami korespondují s 

výsledky získanými metodou vysokoteplotní simulované destilace.

Diplomová práce má velmi dobrou formální úroveň, jednotlivé kapitoly na sebe navazují a 

obsahuje minimum překlepů. Student předloženou prací prokázal znalost problematiky a své výborné 

analytické schopnosti. Předem definované cíle práce byly splněny a práci hodnotím jako přínosnou 

pro další studium epoxidovaných esterů vyšších mastných kyselin.
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K diplomové práci mám několik otázek.

1) V teoretické části (kapitola 2.3) zmiňuje diplomant enzymaticky katalyzovanou epoxidaci a 

odkazuje na její výhody a nevýhody. Kde nachází tento způsob epoxidace své uplatnění?

2) K přípravě methylesterů vyšších mastných kyselin (kapitola 2.2) byly použity vybrané rostlinné 

oleje -  slunečnicový a lněný. V práci postrádám konkrétnější informace o použitých olejích. 

Jedná se o rafinované nebo nerafinované rostlinné oleje? Jde o běžně dostupné oleje? Kdo je 

výrobcem olejů?

3) V kapitole 4.2 -  Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí je ve druhém odstavci uvedena 

věta: „Na základě analýzy byl jako nejvhodnější rozpouštědlo vybrán acetonitril, jenž byl dále 

používán pro přípravu vzorků." O jakou analýzu se jednalo? Na základě jakého kritéria byl 

acetonitril zvolen jako nejvhodnější rozpouštědlo?

4) Pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí byly u vzorku ME_LN_4 h (Obr. 35) 

nepřímo identifikovány epoxidované methylestery kyseliny linolenové 18:3-E. Může mít 

přítomnost těchto epoxidovaných methylesterů vliv na stabilitu ostatních epoxidovaných 

methylesterů? Mohou mít epoxidované methylestery kyseliny linolenové vliv na oxidační 

stabilitu vzorku?

Závěr

Předloženou diplomovou práci Bc. Ondřeje Bělavy doporučuji i k obhajobě a klasifikuji ji známkou
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