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SILVER AMALGAM ELECTRODES IN ELECTROANALYSIS
OF SELECTED AGROCHEMICALS
V předložené disertační práci jsou vypracovány a ověřeny různé elektrochemické
analytické metody pro stanovení vybraných pesticidů založené na využití nových netoxických
elektrodových materiálů na bázi stříbrných amalgámů. Práce je koncipovaná jako literární a
teoretický úvod (cca 30 stran) popisující stav výzkumu ve zvolených tématech, popis
experimentů a komentář k nim (cca 10 stránek) a tento text je doplněný kopiemi pěti publikací,
kde disertant je klíčovým autorem a kde jsou uvedené experimentální detaily, dokumentované
výsledky a diskutované interpretace.
Práce je ucelená a komplexní: od hledání nových elektrodových materiálů, jejich
elektrochemickou charakterizaci a analytické testování, přes přípravu přírodních vzorků až k
aplikaci optimalizovaných elektrod v miniaturizovaných detektorech.
Výsledky se dají rozdělit na 4 části: První část je věnována vývoji a testování
analytického využití stříbrné pevné amalgamové pasty, kde jako pojivo byly vyzkoušeny
všechny běžné pastovací kapaliny a oleje. Jde o analogii uhlíkových pastových elektrod. Bylo
optimalizováno složení umožňující co největší potenciálový rozsah a získaná elektroda byla
úspěšně testována při stanovení 4-nitrofenolu.
Druhá část práce se zabývá použitím jednotlivých monokrystalů stříbrného amalgámu
jako quasi-cylindrických elektrod pro použití v miniaturizovaném průtokovém detektoru.
Analytické vlastnosti tohoto uspořádání byly testovány na stanovení směsi dinitroaromátů.
V další části práce autor vyvinul metodu stanovení herbicidu Glyfosatu ve vzorcích
kontaminovaných půd, přičemž získal pozoruhodné výsledky týkající se zachycení (adsorpce,
tvorba komplexů) molekul pesticidu na jednotlivých složkách půdy.
Ve čtvrté části práce je popsáno využití stříbrného pevného amalgámu pro dva
ampérometrické detektory: tenkovrstvý detektor a uspořádání wall-jet. Oba typy byly porovnány
při stanovení nitrofenolů ve spojení s HPLC a jejich rozdíly diskutovány.
Vzhledem k jisté "merkurofobii" v některých zemích Evropy je přínosné, že kandidát
propracoval analytické použití nových elektrod z pevných stříbrných amalgámů, které v sobě
spojují jedinečnost rtuti jakožto elektrodového materiálu a výhodu jednodušší manipulace s
pevnými elektrodami. Za pozoruhodný výsledek považuji zjištění, že s amalgamovými
elektrodami lze dosáhnout citlivosti v řádu 10-6mol L-1 a rozumné reprodukovatelnosti, což pro
řadu analytických využití je dostatečné. Na druhé straně se opět prokázalo, že pro některá
stanovení je rtuť nenahraditelná.
Zde by bylo velmi vhodné vytvořit přehlednou tabulku mezních anodických i katodických
potenciálů (za standardních podmínek), kde by byly přesně porovnány všechny studované
amalgamové elektrody mezi sebou i vůči čisté rtuti či dalším běžným elektrodovým materiálům.
Po formální stránce jsem ocenil skutečnost, že disertace je psána v angličtině, i když by si
práce zasloužila pečlivější jazykovou revizi. (některé konkrétní připomínky uvádím v příloze).
Velmi příjemný je přehledný seznam symbolů a zkratek.
K práci bych měl několik dotazů a návrhů do diskuse:

Proč adsorpční rozpouštěcí voltametrie na krystalových amalgámových elektrodách
nebyla úspěšná?
Jaká je představa o krystalové struktuře amalgámu? Co jsou ty "nanočástice" na povrchu
krystalů?
Co se rozumí pod výrazem pasivace amalgámové elektrody? Jak lze obnovit povrch?
Jak to je s tou adsorpcí GP na jednotlivých součástech půdy? V textu na str. 20 se píše, že
„Humic extracts from the soil adsorb GP even more than clay minerals.“ Na druhé straně jedním
z pozoruhodných výsledků je, že větší organický podíl v půdě umožní snazší vymývání GP ze
vzorku půdy, tedy adsorpce na organických složkách je slabší než na anorganických.
K tomu bych měl ještě do diskuse jeden náš článek, kde jsme zjistili, že některé pesticidy se
adsorbují na lignin (hlavní organická složka půdy) ireversibilně, jsou tedy organickou složkou
přednostně vázány.
Je nějaká konkrétnější představa o tvorbě komplexů GP s anorganickými složkami půdy?
Existují nějaké pokusy generovat a identifikovat tyto komplexy "in vitro" ?
Disertační práce je svým vědeckým přínosem cenná, což potvrzuje i pět příspěvků
publikovaných v recenzovaných prestižních světových časopisech. Zmíněné připomínky nejsou
zásadního rázu a nikterak nesnižují její vysokou úroveň.
Závěr:
Předložená disertace ukazuje, že autor má značné experimentální i teoretické zkušenosti s
elektrochemickými analytickými metodami. Jde o kvalitní práci, která přináší nové výsledky,
které mají velký význam pro základní výzkum i pro praktické využití. Z těchto důvodů ji plně
doporučuji k obhajobě jako základ k získání titulu PhD.
Jiří Ludvík
Praha 2.1.2012
_______________________________________
Příloha: Jazykové chyby a nejasnosti
str. 5 – Abstract, 3. odst.:
namísto Method... by bylo lepší A method ...
namísto ... observed... by bylo lepší ...developed...
It´s znamená it is, zde je ale namístě používat ...its... jako zájmeno „jeho“ (též str. 19 -2x, 31
– 2x, 33 – 2x, 34 a jinde)
str. 5 – Abstract, 4. odst.: namísto ...contained... je třeba užít např. ...incorporated...
str. 15 – 1. odstavec:

je slovo ... shooting... zde užito správně?

str. 16 – řádka 10-11: ve větě Therefore US EPA register studied NPs on a list of „Priority
pollutants“... chybí sloveso.
str. 16 – řádka 14: jaký je zde význam slova ... rumen ... ?

str. 19 – 4. řádka: ve větě: It´s agents are available ... kromě chybného použití „its“ (viz výše),
uvedené spojení nedává moc smysl. Nebyla by lepší třeba formulace: Agents based on GP are
available ...
str. 20 – 2. odstavec: výraz ... , the GP increases a microbial activity which fasten its
degradation process in soil ... nedává moc smysl, slova ... increases ... a ... fasten ... jsou zřejmě
užita chybně.
str. 21 – 4. řádka: namísto ...discussed about ... je třeba užít např. ...discussing ...
str. 24 – 6. řádka v textu: výraz ... the studied analytes are very difficult to determine ... není
dobře formulován, protože analyt (analyzovaný roztok) nelze stanovit, zjistit, určit.
str. 31 – 1. věta: Since Professor Heyrovský invented polarography in 1922, metallic mercury
started to play ... zde je slovo „since“ užito jako spojka ve významu ... Jelikož Prof. Heyrovský
..., zatímco to bylo zřejmě myšleno jako příslovce či předložka. Možné řešení: Since 1922 when
Professor Heyrovský invented polarography, metallic mercury started to play ...
a hned druhá věta: Polarography was the first analytical technique representing ...
str. 36 - 2. věta: záměna pasiva a aktiva: They may be nowadays easily automatized and thus
they are able to determine a large number of samples.
str. 40 dole: namísto ... maximums ... bych raději užil ... maxima ...
str. 40 - 41: věta This confirmed one from our purposes. nedává moc smysl. Co třeba ... one of
our concerns, expectations, ....
str. 41 - 9. řádka: věta This relatively high RSD is obviously caused by high particle uniformity
of the amalgam powder ... je v protikladu proti tvrzení v Autoreferátu, kde se zmiňuje naopak
široká distribuce velikostí částic prášku. Zřejmě by v anglické verzi mělo být ... low particle
uniformity ...
str. 41 následující věta: However any sufficient sieve was found... taky nedává smysl.
str. 47 - poslední věta ve druhém odstavci: namísto ... attends ... mělo být zřejmě ... attempts ...
===================================================================

