ABSTRAKT
Tato disertaní práce se zabývá vývojem a testováním nových netoxických elektrodových
materiál, detekních uspoádání a analytických metod následn využitých pro stanovení vybraných
agrochemikálií.
Byly vyvinuty nové druhy pracovních elektrod, jedna využívající stíbrnou pevou
amalgamamovou pastu s organickou pastovací kapalinou (AgSA-PE), a druhá krystal stíbrného
amalgamu (CAgAE). Bylo studováno jejich elektrochemické chování ve vodném prostedí a následn
byly použity pro voltametrické stanovení rozšíeného a toxického polutantu životního prostedí, 4nitrofenolu (4-NP). Tento analyt byl stanoven pomocí diferenní pulsní voltametrie na AgSA-PE
s limitem detekce (LD) 1 mol l1 a pomocí CAgAE s LD 0.4 mol l1. V obou pípadech bylo meno
v 0.2 mol l1 acetátovém pufru pH 4.8. Pokusy o snížení LD využitím adsorpní rozpouštcí
voltametrie nebyly ani v jednom pípad úspšné. Krystalický stíbrný amalgam byl rovnž úspšn
použit pro konstrukci mikrocylindrické prtokové cely pro amperometrické stanovení smsi
nitrofenol pomocí HPLC s elektrochemickou detekci (HPLC-ED). Ob vyvinuté elektrody, AgSA-PE
i CAgAE, mohou být použity jako vhodné alternativy k toxickým rtuovým elektrodám a CAgAE se
nabízí jako slibný materiál pracovních elektrod v prtokových systémech.
Dále byla vyvinuta metoda pípravy a voltmetrického stanovení totálního herbicidu Glyfosatu
(GP) ve vzorcích kontaminovaných pd. V tomto pípad však nemohla být využita stíbrná pevná
amalgamová elektroda, jejíž užší potenciálové okno znemož ovalo její využití, a musela být nahrazena
visící rtuovou kapkovou elektrodou. Tento fakt poukazuje na stálou užitenost a nenahraditelnost
rtuových elektrod v nkterých specifických pípadech. Ped vlastním stanovením vzorku GP byla
provedena extrakce GP z pdního vzorku, jeho ištní, zakoncentrování a následná derivatizace na Nnitrosoglyfosat (NO-GP). Získaný NO-GP byl následn stanoven pomocí DPV s LD kolem
1×105 mol l1 ve všech tech pdních vzorcích s rozdílnými obsahy organické hmoty. Z výsledk je
zejmé, že vyšši obsah organické hmoty v pd zvyšuje výtžek extrakce GP z ní, což je
pravdpodobn zpsobeno snadnjším uvolnním asociátu GP s organickou pdní hmotou, než když je
adsorbován na její anorganické ásti.
Na závr byla ovena možnost využití stíbrného pevného amalgamu pro pípravu
amperometrických detektor. Tenkovrstvé a wall jet uspoádání využívající leštný stíbrný pevný
amalgam bylo použito pro detekci vybraných derivát nitrofenolu pomocí HPLC-ED. Ob detekní
uspoádání byla úspšn využita pro stanovení daných nitrofenol (obsažených v komern
dostupných rstových stimulátorech) s LD od 5 do 10×106 mol l1 poskytovanými tenkovrstvým
detektorem a od 10 do 25×106 mol l1 pomocí wall jet uspoádání, oba ve spojení s HPLC.
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