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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení obsahů Y, La, Ce a Nd v černém  
a hnědém uhlí, vápenci a popelech po spalování těchto uhlí ve fluidních elektrárnách. 
Pozornost byla zaměřena jak na vzájemné porovnání těchto materiálů, tak i na vyhodnocení 
prezentovaných dat s ohledem na informace v literatuře pro zahraniční uhlí, vápence a popely. 
Hodnoceny byly také případné souvislosti mezi obsahy Y, La, Ce a Nd a obsahy dalších prvků 
v zrnitostních frakcích popelů.  

Bakalářská práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu - zadání a cíle práce 
byly beze zbytku splněny.      
 
2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti 
jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 
     Bakalářská práce je členěna na Úvod a cíl práce, Teoretickou část, Praktickou část, 
Závěr a Seznam literatury, což považuji za logické a přehledné. Celková osnova a rozvržení 
kapitol bakalářské práce bylo zvoleno tak, aby prezentované výsledky z českých elektráren 
bylo možné porovnat se závěry získanými z literatury, což považuji za velice cenné.       
 
3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

Teoretická i experimentální část je zpracována na velmi dobré odborné úrovni. 
Veškeré výpočty a vyhodnocování dat bylo provedeno velmi pečlivě, vynesené závislosti  
a grafy považuji za velmi výstižné, názorné i pěkně graficky zpracované. Interpretace 
prezentovaných dat je provedena velmi kompetentně, na velmi dobré odborné úrovni, a to  
i přesto, že jde vesměs o porovnávání s výsledky a závěry publikovanými v angličtině. 
       

 
 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
     -      
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
    V bakalářské práci bylo zjištěno, že obsahy Y, La, Ce a Nd v obou studovaných českých 
uhlích jsou vyšší než celosvětový průměr (publikovaný Bouškou a Peškem). Ještě vyšší 
obsahy pak byly zjištěny v ložových popelech a nejvyšší v úletových popílcích. Vyhodnocena 
byla i pravděpodobná asociace těchto prvků v produktech spalování. Tyto informace jsou 
velmi cenné v souvislosti s hledáním nových alternativních zdrojů yttria a kovů vzácných 
zemin. 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
    V bakalářské práci je citováno asi 35 literárních odkazů – většinou se jedná o zahraniční 
práce publikované v angličtině, vesměs v impaktovaných časopisech. Na tomto místě bych 
chtěla vyzdvihnout veliké nasazení při získávání literatury, při práci s anglicky psaným textem 
a při praktickém využívání takto získaných informací. V tomto směru byla odvedena velice 
dobrá práce, a to i přesto, že se zde jedná o téma, které je i v celosvětovém měřítku poměrně 
nové a kde jsou tedy literární zdroje velice omezené či špatně dostupné.      
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
    Práce je zpracována velice pečlivě; je bez věcných nedostatků a pochybení, také veškeré 
výpočty jsou v pořádku. Velice kladně hodnotím i stylistickou stránku práce a především 
celkovou preciznost, s jakou byla zpracována. 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
    Uvedená zjištění jsou velice cenná v souvislosti s hledáním nových alternativních zdrojů Y 
a kovů vzácných zemin; v tomto případě je zde navíc výhoda dalšího využití velkého 
množství odpadních materiálů – popelů. Vzhledem k celosvětovému zájmu o tuto 
problematiku je zde i velký potenciál pro publikování těchto výsledků v některém ze 
zahraničních impaktovaných časopisů. 
 
9. Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

 
Práce jednoznačně splnila zadání i požadavky kladené na bakalářské práce, proto ji 

doporučuji k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm  
„výborně“. 
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