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Piedložená diplomová prráce se :.ribyltá vytlžitj'm ' hmotnostrí spektrometrie s ionzací

v indukčně vétzaném plaznatu (IcP-Ms) pro stanovení gadolinia v odpadních a povrchovjch

vodiích s cílem vyhodnotit pŤíspěvek gadolinia antropogenního prlvodu.

V rivodní literrímí části autorka seznamuje s problematikou ochrany a monitoringu vodního

ekosystemu, s vjskytem a rozšíŤením prvkri vzácnfch zemin a jejich toxicitou a metodami analj'zy

prvlatvácnfchzeminsezaměŤenímnagadolinium,zejménasotrledemnavyužitítohotoprvku

v lékďsM. konkrétně v ďaglostice, kde se pouává jako kontrastrí látka pŤi vyšetŤení magnetickou

resonancí. V této souvislosti se zab!,tá otirkoldopadu na odpadní vody a popisuje termín pozitivní

gadoliniová anomáJie. Další ěást rivodu je věnoviína bioakumulaci prvk vzácnfch zemin kde právě

pro ričely biomonitorovacích studií byly vyuŽity vodní Ťasy. Celá literámí část je zpracovrfura velmi

pečlivě a poměmě obšímě.

V experimentání části autorka specifikuje použitou techniku' tj. mikrovlnnf mineruIizit!Í a

zsjménapakICP.MSspekhometrsprrlletovlmhmotnostnímattalyzátorcmapopisujepŤípraw

vzorkri sladkovodních Ťas rodu Chlorella" odběry vzorkri odpadních vod získan ch na odběrovjch

místech KN Pmdubice a FN Hradec Králové. Věnuje se rovněž popisu kalibračních roztokri a

pŤípravě interních standaÍdli, včetně pŤípravy certifikovaného referenčďho materir{Llu GBW 07603.

ZrczsahučrfutiVfsledkyadiskuzejepatné,žebyloprovedenozračnémnožství

expďmentŮ,atojakvprvníčástitjkajícíserozboruodpadníchvod,kdybylotŤebavalidovat

metodu, najít pÍo tento typ vzorkri vhodné pracovní podmínky, najít vhodné izotopy- i analytické

charakteristiky, tak v dďší ěásti věnované poměmě časově niíročnému experimentu pŤípravy

neobohacenfch a obohacenjch Ťas gadoliniem s cílem ověňit schopnost Ťas kumrrlovat gadolinium.

K diplomové práci mám několik dotazťr a pŤipomínek:

1) Je škoda, Že diplomantka nevěnovala Yětší péči pŤepisu práce. Jen v závěru je 10

formálních chyb.

2) Pro pŤeh1ednost tabulek 6 a7 (str.77) by bylo vhodné do vysvětlivek uvést co je Gd'

Gd*, Gdaot., jak byly tyto hodnoty vypočítány - popis je na str.26.



3) Črm si vysvětlujete tak vysoké koncentrace Gd ve vzorku 3 z26.3. z KN Pardubice?

4) Proč diplomantka v ávěru píše; Že vevzorcích z FN Hradec Králové se vy$kytuje vyšší

obsah Gd než ve vzorc ích zKN Pardubice (str. 89, 3 odstavec), ďejmě to není tak

jedrrozrračné, když se srovnají vfsledky (viz. tabulka 8 a 9).

5) Diptomantka by měla vysvětlit vfsledky uvedené v tabulce 13 . nejsou pfiliš vysoké

(zejména pokud se tjká obohacenfch vzork . nebo je tam chsa v jednotkáchX

Ó Co znamená věta v zívěru, byl odeěten detekční limit roztoku 3,25 nB.l.t, což odpovídá

detekčnímu limifu metody 812 500 ng.l.l?

Konstafuj i, Že diplomantka splnila požadavky kladené na diplomovou práci bez.e zbytku,

proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím miímkou

velmi dobŤe
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