
 

Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Lucie Ruppenthalové   

 

„Studium možnosti využití uhlíkatých produktů spalování paliv pro záchyt 

polutantů z vodného prostředí“ 

 
 

Obsahem předložené disertační práce je soubor výsledků experimentálního studia 

adsorpce polutantů z vodného prostředí na uhlíkatých produktech spalování paliv. Jako 

modelová látka byla zvolena naftolová zeleň B (NGB) a byla studována její adsorpce na 2 

uhlíkatých produktech nedokonalého spalování paliv (tzv. nedopalech). Zvolené téma je 

velmi atraktivní hned ze dvou hledisek - čištění odpadních vod a využití odpadních materiálů 

ze spalování uhlí.  

Práce je zpracována na 138 stranách, dalších 45 stran jsou přílohy a cituje 162 

literárních odkazů, až na výjimky zahraničních. Obsahuje původní výsledky, zčásti již přijaté 

odbornou veřejností (1 článek v odborném časopise uvedeném na WoS, 2 články v recenzním 

řízení a několik prezentací na Dnech doktorandů  a Sjezdu chemiků). Je trochu s podivem, že 

se doktorandka nezúčastnila žádné odborné konference zaměřené speciálně na studovanou 

problematiku. 

Práce je členěna na Úvod, Cíle, Teoretickou část, Experimentální část a Závěr. 

Teoretická část zahrnuje pěkně uspořádanou a zpracovanou rešerši, zaměřenou na barviva a 

metody jejich odstraňování z vodného prostředí, kinetiku a rovnováhu adsorpce v systému 

kapalina-pevná látka a přehled pevných adsorbentů pro odstraňování barviv z kapalné fáze.  

Experimentální část je rozdělena na popis použitých materiálů, přístrojů a metod a na 

část uvádějící získané výsledky včetně jejich diskuze. Pro popis fyzikálně-chemických 

vlastností nedopalů byla použita řada metod – chemická analýza, FTIR, Ramanova 

spektroskopie, DTA/TG, RTG, TEM a fyzikální sorpce dusíku. Při vlastních adsorpčních 

experimentech barviva naftolová zeleň B na nedopalech byl zjišťován vliv kontaktní doby, 

výchozí koncentrace barviva, pH a povrchově aktivních látek na sorpční proces. Je škoda, že 

nebyl učiněn pokus o širší diskuzi vztahu rozdílných sorpčních a fyzikálně-chemických 

vlastností obou nedopalů. Z některých zjištěných informací by šlo určitě „vytěžit“ více, 

například v kapitole 4.2.8 Strukturní a texturní analýza je uveden pouze obecný závěr, že 

Nedopal N2 se jeví jako vhodný sorbent nejen pro sorpci barviv a není uvedeno, na základě 

čeho byl tento závěr učiněn. Naopak za velmi zdařilou považuji část zabývající se 

matematickým popisem kinetiky a rovnováhy adsorpce s využitím metod lineární a nelineární 

regrese. Tato část je zpracována velmi pěkně a vyvozené závěry jsou správné. Obzvláště si 

cením diskuze ke srovnání lineárních a nelineárních modelů (kapitola 4.3.3.3). V další části 

práce jsou uvedeny výsledky zkoušek adsorpce naftolové zeleně B z reálné vody, které 

ukázaly, že proces adsorpce vybraného barviva funguje i v reálných podmínkách, což je 

důležitý poznatek z hlediska potenciální aplikace. Poslední kapitola si klade za cíl porovnat 

adsorpci naftolové zeleně B na nedopalu s jinými uhlíkatými materiály. Klíčové získané 

poznatky jsou přehledně shrnuty v Závěru.  

Disertační práci bych celkově charakterizovala jako zdařilou. Práce obsahuje velký 

objem původních experimentálních dat. Úroveň jejich zpracování dokládá schopnost cílené 

samostatné tvůrčí práce doktorandky. Po formální stránce je práce zpracována pěkně, v textu 

je minimum překlepů. Dobrý dojem trochu kazí stylistické nepřesnosti (uvedeny ve 

formálních připomínkách), které lze pravděpodobně přičíst menším zkušenostem doktorandky 

s psaním odborných textů. Orientaci čtenáře ztěžuje absence Seznamu zkratek a použitých 

symbolů. 



 

 

K práci mám následující dotazy a připomínky, které ale nesnižují celkově dobrý dojem, který 

práce ve mně zanechala: 

 

1. Kapitola 3.2 udává přehled metod odstraňování barviv z vodného prostředí. Chtěla 

bych se zeptat, zda doktorandka dívala, jaké technologie se pro čištění odpadních vod 

z textilního průmyslu uvádí v dokumentu Best Available Techniques (BAT).  

2. Str. 21: Uvádí se, že při fyzikální adsorpci lze adsorbované molekuly snadno odstranit 

ohřevem adsorbentu. Jaké další metody lze použít? 

3. Jaká byla reprodukovatelnost adsorpčních experimentů? Jak se měnila laboratorní 

teplota a jak to ovlivnilo výsledky experimentů? Byla laboratoř klimatizována? 

4. V práci mi chybí úvaha o velikosti molekuly barviva NGB a s tím související velikost 

vhodných pórů sorbentu. 

5. Str. 79: Nesouhlasím s tvrzením, že „.. u nelineární regrese jde o vzdálenosti bodů od 

izotermy..“. , to samé str. 80: „…porovnání vzdálenosti bodů vypočtené/modelové 

izotermy  od experimentálně naměřených hodnot.“ 

6. Obr. 26, 27: Škoda, že nebyly doplněny experimentální body v časech 15 000 až 

30 000 minut. 

7. Kapitola 4.4.2 se nazývá Vliv pH roztoku na rychlost odstranění barviva. V textu je 

však diskutován vliv pH na rovnovážné adsorpční kapacity a diskuze k vlivu na 

kinetiku chybí. Z obrázků 41a 42 je vidět, že v kyselém prostředí dochází ke zvýšení 

rychlosti adsorpce i rovnovážné adsorpční kapacity. Jak si doktorandka vysvětluje 

pokles naadsorbovaného množství v čase 10 000 min na obr. 41 a 42? 

8. Kapitola 4.6 si kladla za cíl porovnat adsorpci naftolové zeleně B na nedopalu s jinými 

uhlíkatými materiály. Proč bylo pro porovnání adsorpčních vlastností vybráno hnědé 

uhlí a koks s poměrně malými povrchy a nikoliv některé z komerčně vyráběných 

aktivních uhlí? Jaká byla velikost částic hnědého uhlí a koksu? Jak dopadlo porovnání, 

jsou nedopaly účinnějšími sorbenty barviva naftolová zeleň B než hnědé uhlí a koks? 

9. U experimentů adsorpce naftolové zeleně B z vodného roztoku rostlo naadsorbované 

množství s rostoucí koncentrací barviva NGB v roztoku pro oba nedopaly N1 a N2 

(obr. 39, 40). U adsorpce barviva z reálné vody u nedopalu N1 naadsorbované 

množství nevykazovalo s rostoucí koncentrací NGB žádný trend, u nedopalu N2 

klesalo (tab. 14). Má pro to doktorandka nějaké vysvětlení? 

 

 

Formální připomínky: 

 Jednotky veličin se nedávají do hranatých závorek, povoleny jsou kulaté závorky, 

oddělení čárkou nebo lomítkem, proměnné v textu se píší kurzívou, čísla rovnic se 

nepíší kurzívou – viz. např. Chemické Listy 99, 250- 257 (2005). 

 Při prvním použití zkratky se uvádí do závorky její vysvětlení. 

 V tabulce 2 je uvedena stejná rovnice pro nelineární a linearizovanou formu 

Elovichovy rovnice. 

 Str. 27: „Pro sorpci barviv je důležitá velikost povrchu, především toho vnějšího, který 

má zastoupeny především makro- a mezopóry“. Nepřesná formulace - pro sorpci je 

důležitý zejména vnitřní povrch a distribuce velikosti pórů. 



 

 V textu chybí odkaz na rovnici 29 uvedenou na str. 66. 

 Str. 72: „Byla provedena BET analýza pomocí fyzikální sorpce N2“ – nepřesná 

formulace. 

 Str. 78: „Lineární a nelineární regrese kinetického modelu…“ – nepřesná formulace. 

 Popisky obrázků 25, 33, 34, 54 a tabulek 10,11 – nepřesné formulace. 

 V textu chybí odkaz na obrázek 43 a komentář k němu.  

 Vzhledem k chybě měření by se velikosti měrných povrchů měly zaokrouhlit na celá 

čísla. 

 Str. 118: „Výsledky sorpčních experimentů ukázaly, že adsorpční kapacita závisí na 

kontaktní době..“ – lépe je uvést, že adsorbované množství závisí na kontaktní době.   

 

 

Závěr 

Předložená disertační práce Mgr. Lucie Ruppenthalové plně odpovídá nárokům kladeným na 

disertační práci. Na základě výsledku svého hodnocení doporučuji předloženou práci 

přijmout k obhajobě.  
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