
Hodnocení diplomové práce – oponent

Autor hodnocení: Ing. Eliška Sarčáková, Ph.D.
Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Surovka, Ph.D.
Oponenti: Ing. Eliška Sarčáková, Ph.D.
Téma: Adsorpční studie odstranění mědi pomocí směsi šišek na pevném lůžku v

náplňových kolonách
Verze ZP: 1
Student: Bc. Pavlína Bártová

1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená závěrečná práce řeší aktuální a originální téma. Autorka se zabývá problematikou
odstranění mědi z vodní matrice použitím šišek pomocí kolonové sorpce. Teoretická část se zabývá
popisem sorpce a její mechanismy, dále je v ní popsán vybraný sorbent (šišky) a vybraný kov (měď).
V Praktické části jsou popsány aplikované metody úpravy biosorbentu, jednotlivé výsledky jsou
vyhodnoceny v kapitole Výsledky, popsané v následující kapitole Diskuze a v závěru autorka zjištěné
poznatky shrnuje. Dá se konstatovat, že všechny body uvedené v zadání závěrečné práce byly
splněny v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Obsah práce tvoří promyšlený kompaktní celek. Prezentuje 9 logicky navazujících kapitol a dává
představu o způsobu a postupu, jakým autorka realizovala svou závěrečnou práci. Závěrečná práce
má 60 stran vlastního textu včetně 16 obrázků a 12 tabulek. K vypracování práce bylo použito 111
domácích i zahraničních literárních pramenů, které jsou v textu správně citovány a také uvedeny v
seznamu literatury. K rozvržení kapitol a struktuře práce nemám věcné ani formální připomínky.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Autorka člení svou závěrečnou práci celkem do devíti kapitol. V teoretické části se věnuje rešeršnímu
zpracování dané problematiky dynamické sorpce, která má vysokou odbornou úroveň, což v podstatě
odpovídá i velkému počtu použitých literárních zdrojů (111). V praktické části jsou pak komplexně a
velmi přehledně popsány jednotlivé metodiky použité k řešení studované problematiky. V kapitole
Výsledky jsou získaná data vyhodnocena a to jak slovně, tak i graficky. V samostatné kapitole
Diskuse, pak autorka zjištěné poznatky a závěry diskutuje a porovnává je s výsledky jiných autorů,
kteří se zabývají stejnou problematikou, ale také se svou bakalářskou prací, kde se zabývala použitím
stejného sorbentu (šišek) k odstranění manganu. V závěru pak diplomantka stručně shrnuje získané
poznatky a navrhuje další možné řešení studované problematiky.

4. Hodnocení formální stránky.
Po jazykové stránce považuji práci za excelentní. Formulace textu jsou jasné a věcné, práce je velmi
čtivá. Po formální stránce je práce rovněž velmi zdařilá a nevyskytují se v ní žádné závažné
nedostatky, které by významně ovlivnily úroveň závěrečné práce.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Předložená práce je na velmi dobré úrovni. Grafické přílohy velmi dobře doplňují textovou část.
Výsledky jsou přehledně zdokumentovány a slovně srozumitelně vyhodnoceny. Pozitivně hodnotím
samostatnou kapitolu Diskuze, která není spojena s kapitolou Výsledky, jak to bývá zvykem. Autorka
tak prokázala, že získaná data dokáže nejen vyhodnotit a popsat, ale umí vést i velmi dobrou diskuzi.
K předložené práci NEMÁM žádné kritické připomínky.

6. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Výsledky závěrečné práce jsou zcela jistě přínosem pro další výzkum dané problematiky a doplňují
rovněž data získaná v rámci studia schopnosti biosorbentu odstranit měď v dynamickém režimu.

7. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Autorka použila k vypracování své závěrečné práce celkem 111 literárních zdrojů, převážně
zahraničních. Všechny citace jsou v práci správně citovány. Všechny citované literární prameny jsou
rovněž řádně uvedeny v seznamu literatury.



8. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky závěrečné práce jsou přínosem a rozšiřují dosavadní poznatky řešené problematiky.
Doporučuji proto získané výsledky publikovat v odborném periodiku.

9. Celkové hodnocení práce.
Předloženou diplomovou práci DOPORUČUJI k obhajobě.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 12.05.2017 Ing. Eliška Sarčáková, Ph.D.


