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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Ano, bakalářská práce odpovídá zadání.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně její struktury, návazností a úplnosti jednotlivých částí:
Teoritická část práce logicky postupuje od zavedení širokých pojmů katalýzy a zeolitů až k
současnému stavu vedění v oblasti titanosilikátových zeolitů a jejich využití v katalýze.
Experimentální část obsahuje všechny náležitosti jako je seznam chemikálií a instrumentace a popisy
experimentálních postupů. Autorka v ní místy klouže až k diskusi uspořádání experimentu na místo
jeho strohého popisu, ovšem toto může být zejména pro méně zkušeného čtenáře spíše výhodou.
Diskuse výsledků obsahuje stručnou interpretaci charakterizačních dat použitých katalyzátorů a dále
pak podrobnou prezentaci sledovaných parametrů chemické reakce a jejich vlivu na konverzi a
selektivitu reakce. Jednotlivé části práce na sebe navazují a po stránce struktury a úplnosti práce
neshledávám vážnějších nedostatků.

3. Poznámky a kritické připomínky:
Práci lze vytknout drobné chyby v používání terminologie zejména z oblasti chemické kinetiky a
teorie heterogenně katalyzovaných reakcí. Jak již bylo zmíněno výše, popisy experimentů v
experimentální části by mohly být oproštěny od argumentace, proč byly zvoleny zrovna uvedené
postupy. Naopak by v experimentální části mohla být tabulka vypočtených kalibračních koeficietů
pomocí kterých byly vyhodnocovány experimenty. V části diskuse výsledků by bylo vhodné v
tabulkách porovnávat konverze FMS po kratším časovém intervalu, kdy žádná nebo nejvýše jedna z
reakcí již doběhla. Velmi kladně naopak hodnotím zejména množství a kvalitu naměřených dat z
kinetických experimentů, které autorka prováděla.

4. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Práce se opírá o 75 pramenů z nichž valná většina jsou cizojazyčné původní výzkumné články, dále
pak odborné knihy a pouze několik málo online zdrojů a vysokoškolských skript. Domnívám se, že
zvolené studijní prameny jsou více než dostatečnou oporou bakalářské práce.

5. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Po formální stránce neshledávám nedostatků. Práce má potřebnou grafickou úpravu, obrázky a
tabulky jsou řádně číslovány a titulkovány a v textu jsou řádně uvedeny odkazy na studijní prameny.
Po stránce jazykové je místy poznat, že autorka překládá tvrzení z angličtiny (např. „difuzní limity
katalyzátoru“) a formulace jsou místy zbytečně jazykově komplikované. Na druhou stranu při svém
hodnocení musím vzít v úvahu, že autorka musela text práce formulovat zcela od nuly, jelikož pro
sledovanou oblast titanosilikátových zeolitů neexistuje česká odborná literatura a podobně se autorka
musela vypořádat s nedostatkem české odborné terminologie vůbec.

6. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
V práci je prezentována ucelená sada dat získaných při sledování katalytické oxidace fenylmethyl
sulfidu na příslušný sulfoxid a sulfon. Podobná ucelená parametrická studie na tomto typu
katalyzátoru se prozatím v literatuře nevyskytuje. Domnívám se, že práce by mohla být dobrým
základem podrobnější studie chování uvedeného reakčního systému. Lze si totiž všimnout podobnosti
chování reakčního systému bez katalyzátoru a v přitomnosti katalyzátoru za nízkých teplot, kdy se
reakce napřed rozběhne, ale při konverzi kolem 17 % dojde k jejímu úplnému zastavení, které se
ovšem nezdá být způsobeno vyčerpáním některého z reaktantů. Bližší zkoumání tohoto jevu by
mohlo být materiálem pro seriózní vědecký článek.
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