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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

     

 Zadání bakalářské práce je rozsáhlé a zcela odpovídá tato práce jejímu zadání. Cíle 

byly splněny. 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

      

 Práce je logicky rozdělena celkem do devíti kapitol a poté jsou uvedeny literatura, 

seznam obrázků a tabulek. Kapitoly jsou úplné, velice zdařile jsou provedeny kapitoly 

Rozdělení lanthanoidů a yttria z hlediska dostupnosti a kapitola Lanthanoidy (a yttrium) po 

spalování uhlí. Literární rešerše v těchto kapitolách je podrobná, informace jsou přehledně 

zpracovány do tabulek či textu, autorka práce se v problematice výborně orientuje a kriticky 

srovnává informace v odborné literatuře. Praktická část je vyčerpávající a data jsou dobře 

vyhodnocena. 

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

     

 V úvodu autorka práce vysvětlila problematiku nutnosti získávání některých 

lanthanoidů a yttria do budoucna z různých zdrojů-popílek, produkty po spalování hnědého 

a černého uhlí z elektráren. Cíle práce jsou jasně vymezeny. Bakalářská práce autorky je velmi 

dobře napsána. Teoretická část je velice dobře udělána. Praktická část má řadu výsledků – 

obsah některých lanthanoidů a yttria v zrnitostních frakcích, korelace mezi obsahy prvků 

v těchto frakcích a asociace na další prvky a vzájemné srovnání z obou elektráren. Závěr 

souhrnně udává získané výsledky. 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

     

 

 K práci uvádím tyto připomínky, které nesnižují odbornou úroveň práce. 

 

- V obsahu není dobré psát zkratky LP a UP v názvu kapitol 8.1-8.3. 

- Do úvodu i závěru není vhodné u těchto prací dávat citace. 

- Obr. 1 je podle mě zbytečný, stačilo tyto prvky jen vyjmenovat, chemici vědí, o které 

prvky se jedná, navíc je tabulka zkopírována a špatně čitelná, není uveden zdroj. 

- Str. 3 – použití Ln
3+

 je nepřípustné, i když autorka práce měla na mysli lanthanité 

kationty, lépe je použít např. M
3+

. 

- Str. 10, obr. 10 je také zbytečný, uvedl bych do textu s výrazněním, které prvky do 

budoucna budou v nedostatečném množství. 

- Str. 12, dal bych 1. větu … na obr. 3a a 3b… . 

- Str. 15, u anatasu je vzorec (Ti, REE)O2. Není vysvětleno REE, obdobně v tab. 5, 

3. část. 

- Názvy kapitol 5.2.1-5.2.4 jako názvy minerálů není vhodný a navíc je zde v hranaté 

závorce odkaz na literaturu, který měl být v textu, ne v názvu kapitoly. 

- Str. 20, kap. 6.1, uvedena literatura Bouška a kol. [24], ale autoři jsou jen dva a to 

Bouška a Pešek [24], u dalších autorů chybí a kol., např. Havelcová a kol. [22] a 

Kříbek a kol. [23]. 

- Str. 29 a 30 a to obr. 4-7 mohla být vytvořena jen jedna tabulka namísto tzv. 

koláčových grafů. 

- Str. 30, 1. odstavec, 1. věta, je to naopak než autorka práce uvádí, pravděpodobně 

nepozornost. 

- Str. 36, 2. odstavec, není dobrá formulace: Vynesené obsahy ceru jsou patrné z Obr. 

10, apod. Není uvedeno v čem. Až dále se čtenář práce dozví, v jakém materiálu jsou 

obsahy ceru stanoveny. 

- Str. 37, 2. odstavec, stačilo uvést Obr. 8-11, není nutno vypisovat tyto čísla obrázků 

zvlášť. 

- Str. 42, 1. odstavec, je uvedeno, že mechanismus obohacení úletového popílku naproti 

ložovému popelu je volatilizačně-kondenzační. Autorka se odvolává na literaturu, 

která však není uvedena. Mimoto k vysvětlení faktoru obohacení by rovněž měla být 

uvedena literatura. 

- Kapitola Literatura mohla být očíslována. 

- Mohla by autorka práce uvést, jak by tato práce mohla dále pokračovat z pohledu 

dalších výzkumů? 

- Kolikrát byly vzorky proměřeny? 

  

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 

     

Práce přináší nové poznatky z pohledu vyhodnocení obsahů některých prvků, např. Y, 

La, Ce a Nd v uhlí, či vápencích a popílcích, které mohou pocházet ze spalování černého nebo 

hnědého uhlí, včetně vzájemného porovnání obsahů studovaných prvků z různých zrnitostních 

frakcí a asociace na další prvky. Právě tyto materiály, kde se tyto prvky nacházejí, mohou 

sloužit v budoucnu k získávání yttria a některých lanthanoidů.  

 

 

 



6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

     

 Autorka práce čerpala z řady impaktovaných publikací, je zde i několik www odkazů 

a českých publikací, nicméně zahraniční publikace výrazně převyšují, což hodnotím velmi 

pozitivně. Celkový počet literárních zdrojů je 33, což je na bakalářskou práci dostačující. 

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

 

     K práci mám několik formálních připomínek. Vyskytuje se pár překlepů (např. u jmen 

autorů na str. 14 v tab. 4), mohly být použity tvrdé mezery mezi čísly a jednotkami. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

     

 Práce poskytuje díky mnoha výsledkům využití ve formě odborné publikace z pohledu 

vyhodnocení obsahů Y, La, Ce a Nd v uhlí, či vápencích a popílcích, které pocházejí ze 

spalování černého nebo hnědého uhlí, včetně vzájemného porovnání obsahů studovaných 

prvků z různých zrnitostních frakcí a asociace na další prvky. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
    
  

-výborně- 
      
 
 
 
    Dne 27. 5. 2016   

 
 

     Podpis oponenta BP 

 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


