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Anotácia: 

Predložená práca poskytuje prehľad poznatkov týkajúcich sa problematiky chlórfenolov v 
životnom prostredí. Monografia sa zaoberá bežnými i alternatívnymi metódami odstraňovania 
chlórfenolov v našej krajine i v zahraničí. V práci sú popísané charakteristiky vybraných 
sorbentov, ktorými sú Lemna minor kultivovaná v laboratórnych podmienkach, Lemna minor 
(prírodná), lúženec a červený kal (odpady z výroby kovov). V práci je zahrnutá taktiež príprava 
resp. predúprava sorbentov. 

Analytické metódy ako SEM-EDX a FTIR spektrometria boli použité na identifikáciu 
jednotlivých sorbentov a ich funkčných skupín. Hlavným cieľom monografie bolo zhodnotenie 
účinnosti sorpcie 3,5-dichlórfenolu alternatívnymi nízkonákladovými sorbentmi a vplyv 
fyzikálno-chemických podmienok na priebeh sorpcie. Na stanovenie úbytku 3,5-dichlórfenolu 
bol použitý plynový chromatograf. 

V monografii sú uvedené výsledky znižovania koncentrácie 3,5-dichlórfenolu vybranými 
sorbentmi. Výsledky práce poukazujú na skutočnosť, že vybrané sorbenty dosahujú vysoké 
úrovne eliminácie dichlórfenolu (95%). Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že sú 
vhodnými nízkonákladovými sorbentmi uplatniteľnými v praxi. 
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