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Environmentální analytická chemie
Stanovení organických polutantů ve složitých matricích pomocí chromatografických
metod ve spojení se spektrálními technikami
Školitelé: Dr. Ing. Pavel Kuráň, FŽP UJEP a Dr. Vlastimil Dohnal, Ph.D, PřF UJEP.
Tel.: 475 309 256 (PK), 475 283 386 (VD), e-mail: pavel.kuran@vuanch.cz ;
dohnal@sci.ujep.cz
V tomto okruhu je možné vypsat více prací, které se budou lišit zaměřením na různý typ
sledovaných analytů a zvláště pak na různý typ matric. Společným rysem bude využití
chromatografických technik ve spojení se spektrálními metodami (GC-MS, HPLC-MS,
HPLC-DAD, aj.), přičemž důležitou součástí výzkumu bude vývoj metod úpravy vzorků
před vlastní analýzou (separace, prekoncentrace, derivatizace aj.). Předpokládá se
zaměření prací do dvou oblastí. První oblastí je analýza složitých průmyslových efluentů
– jako příklad může sloužit sledování nečistot v různých proudech při výrobě
kaprolaktamu. Druhou oblastí je charakterizace půd resp. půdní biomasy a mikroflory
nepřímými chemickými postupy s využitím chromatografického stanovení vhodných
typů sloučenin, např. fosfolipidů. Zaměření práce je možné upřesnit po konzultaci se
školiteli.Ve všech případech bude součástí práce vývoj a validace analytických metod,
určení jejich výkonnostních charakteristik, případně výhod a omezení ve srovnání
s alternativními postupy.
Experimentální studium a matematické modelování rovnováh při sorpci na
pevných sorbentech
Školitelé: doc. Ing. Pavel Janoš, CSc., FŽP UJEP a doc. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., TUL
Liberec.
Tel.: 475 284 148 (PJ), 485 353 375 (JŠ), e-mail: pavel.janos@ujep.cz ;
josef.sedlbauer@vslib.cz
Adsorpce na pevných sorbentech se využívá jako účinná a ekonomicky výhodná technika
k odstraňování různých chemických kontaminantů z vod zejména v těch případech, kdy
jde o látky obtížně rozložitelné chemickými postupy. Vzhledem k poměrně vysoké ceně
konvenčních sorbentů je věnováno značné úsilí testování alternativních levných
sorbentů, zvláště biosorbentů.Cílem práce je experimentální sledování a následné
termodynamické modelování vybraných systémů biosorbent-sorbovaná látka-vodná fáze.
Studovány budou kinetické i rovnovážné procesy zahrnující interakce na rozhraní tuhé
fáze a vodné fáze, jakož i systémy vedlejších-konkurenčních rovnováh ve vodné fázi
(zejména acidobazických a komplexotvorných). Mezi možné studované systémy a
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procesy patří např. sorpce kationů těžkých kovů na vybraných biosorbentech, konkrétně
kinetika sorpce a identifikace řídícího děje, závislost sorpční rovnováhy na pH a na
přítomnosti jiných látek v roztoku. Konkrétní specifikace po dohodě s uchazečem.
Předpokladem je schopnost orientace v anglicky psané literatuře a základy programování
ve zvoleném integrovaném programovacím systému, např. Maple nebo Mathematica
(bude součástí studijního plánu). Práce navazuje na projekty řešené na katedře
technických věd FŽP UJEP – viz http://fzp.ujep.cz/ktv/.
Příprava a charakterizace dopovaných fotokatalytických materiálů na bázi TiO2 na
rozklad polutantů
Školitel: Mgr. Václav Štengl, PhD, ÚACH AVČR, v.v.i.
Tel.: 266 17 31 93, e-mail: stengl@iic.cas.cz
TiO2 je zřejmě nejperspektivnější anorganický materiál umožňující fotokatalytický
rozklad organických polutantů. Jeho použití je omezeno nutností aktivace UV zářením.
Aby bylo možné aktivovat fotochemické reakce tohoto materiálu viditelným světlem, je
třeba modifikovat strukturu a elektronické vlastnosti čistého TiO2 dopováním dalšími
prvky. Toho bude dosaženo použitím syntetických metod vyvíjených školitelem v rámci
několika běžících projektů aplikovaného výzkumu poskytovaných Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR (www.uach.cz/projekty/). Připravené materiály budou podrobně
charakterizovány konvenčními metodami (specifický povrch a porózita, rtg difrakce,
elektronová mikroskopie). Materiály budou testovány pro fotokatalytický rozklad jak
modelových sloučenin (Orange 2, rhodamin B, salicylová kyselina), tak vybraných
organických polutantů s využitím chemicko-analytických metod.
Příprava a charakterizace oxidů a oxido-hydroxidů přechodných kovů pro rozklad
polutantů
Mgr. Václav Štengl, PhD, ÚACH AVČR, v.v.i.
Tel.: 266 17 31 93, e-mail: stengl@iic.cas.cz
Oxidy a hydroxidy Fe, Ti a Zr jsou velmi účinné sorbenty a katalyzátory rozkladu
anorganických polutantů. Jejich zavedení do praxe vyžaduje ekonomicky schůdné a
ekologicky šetrné metody přípravy, které vedou k produktům umožňujícím práci v
provozním měřítku, např. mají dobrou filtrovatelnost, stabilitu při skládkování. K
přípravě těchto materiálů byla školitelem této práce vyvinuta originální metoda
homogenní hydrolýzy pomocí močoviny nebo thioacetamidu. K charakterizaci materiálů
je pracoviště vybaveno instrumentální technikou, financování práce je zajišťováno
projekty aplikovaného výzkumu v rámci podpory průmyslových inovací
(www.uach.cz/projekty/). Materiály budou využity ke stechiometrickému rozkladu
znečišťujících látek pomocí oxidačních nebo srážecích reakcí. Práce bude kombinovat
moderní chemické i analytické přístupy a směřovat k praktické aplikaci.

2

Studium kinetiky a mechanismu rozkladu plynných polutantů na fotokatalytických
materiálech
Mgr. Václav Štengl, PhD, ÚACH AVČR, v.v.i.
Tel.: 266 17 31 93, e-mail: stengl@iic.cas.cz
Fotokatalytický rozklad plynných polutantů je princip, který najde uplatnění jak při
snižování emisí škodlivin v průmyslu, tak při zlepšování kvality vnitřního prostředí. V
rámci práce budou připravovány vrstvy fotokatalytických materiálů pro studium
fotokatalytického rozkladu těkavých organických látek (VOC), jako jsou např. aceton a
ethanol, pomocí plynové chromatografie s hmotově spektrometrickou detekcí (GC-MS).
Jedním z cílů práce bude také popis reakčního mechanismu rozkladu s sledování
případných nebezpečných vedlejších reakčních produktů. Pracoviště školitele je pro tuto
práci kompletně vybaveno. Další informace jsou k dispozici na adrese www.uach.cz.
Chování vybraných anorganických fází v sekvenčních extrakčních schématech
RNDr. Tomáš Grygar, CSc., ÚACH AVČR, v.v.i.
Tel.: 266 17 31 13, e-mail: grygar@iic.cas.cz
Chování některých pevných fází (minerálů) v Tessierově a Wenzelově extrakčních
schématech není dobře popsáno pro nanokrystalické nebo amorfní složky, jako jsou
oxidy Mn(III,IV), schwertmannit a další bazické sírany Fe, obecně pro produkty
zvětrávání sulfidických rud na haldách a starých dobývkách. Současné existující
sekvenční extrakční postupy (pětistupňový systém dle Tessiera et al, 1970 ani současný
evropský třístupňový systém BCR) např. neumožňují odlišení oxidů Mn a Fe, které mají
odlišnou afinitu k různým těžkým kovům a pro některé syntetické fáze vedou
prokazatelně k nesprávným výsledkům. Práce bude srovnávat chování syntetických
čistých fází a reálných vzorků ze silně kontaminovaných oblastí v konvenčních
schématech analýzy mobility (speciace) vybraných ekotoxických prvků s cílem
specifikovat nedostatky stávajících sekvenčních extrakčních postupů. Více informací
poskytne školitel.
Kontaminace nivních sedimentů řek těžkými kovy
RNDr. Tomáš Grygar, CSc., ÚACH AVČR, v.v.i.
Tel.: 266 17 31 13, e-mail: grygar@iic.cas.cz
V nivách řek, které ukládají při povodních jemné sedimenty, existuje environmentální
archív lokální i regionální kontaminace těžkými kovy (např. Cr, Cu, Pb a Zn). Pokud řeky
agradují, tj. pokud s časem systematicky roste mocnost povodňových sedimentů, může
tento archív obsahovat informaci o vývoji kontaminace za několik posledních staletí až
tisícletí. Takový je například případ nivy řeky Moravy na Strážnicku, ale i mnoha dalších
českých a moravských řek. Rekonstrukce historické kontaminace je informace se
značným mezioborovým přesahem a obrovským vědeckým potenciálem a je v
současnosti předmětem poměrně intenzivního vědeckého výzkumu. Podmínkami
spolehlivosti takového archívu j dostatečný soubor dat z environmentální analýzy
sedimentů, sedimentologický popis nivní výplně a zjištění možné mobility kontaminantů
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v půdním profilu v říční nivě. Tento problém se řeší na pracovišti školitele v rámci grantu
IAAX (www.iic.cas.cz/~grygar/M_projekt.htm), na který by tato práce navázala. Více
informací poskytne školitel.
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