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1. Odpovídó zóvěrečnó próce zadóní?

Práce odpovídá zadání

2. Zókladní hodnocení závěrečné próce včetně hodnocení její struktury, nóvaznosti a Úplnosti

jednotlivých čóstí:

práce je klasicky strukturovaná. Autorka v teoretické části seznamuje Čtenáře s historií a

vlastnostmi bojových chemických látek, a to včetně popisu moŽností jejich detekce a

dekontaminace. Dále se věnuje popisu a porovnání modelorných látek - simulantŮ a uvádí pravidla

pro jejich výběr podle cílené aplikace. Krátce představuje také jílové materiály, jejich rozdělenÍ,

vlastnosti a využití. V praktické části se autorka věnovala modifikovaných jílových materiálŮ, jejich

charakterizaci a testování sorpce simulantů bojových chemických látek za statických podmínek,

3. Poznómky o kritické připomínky:

V teoretické části mohlo být, vzhledem k celkovému zaměření práce, více prostoru věnováno

jílovým materiálům, způsobům jejich současného využití a popisu sorpčních mechanismŮ, které jsou

u platňová ny při dekonta m inací bojornich chem ických látek.

Bez povšimnutí nemohu nechat ani některé nešťastné formulace a nepřesnosti. V případě nově

syntetizovaných látek, jako např. sarin není na místě hovořit o objevu a objevitelích (str. 13), látka

VX (str, 14) není plynem (jak ráda uvádějí média), ale kapalinou s téměř zanedbatelnou tenzí par, a

proto je i její inhaIačnítoxicita velice sporná. Autorka také uvádí, že je látka VX bez chuti - ČÍm toto

tvrzení může podložit? Na str. ]"6 jsou zmíněny dva způsoby hydrolýzy yperitu, které jsou závislé na

dostupnosti vody, kdy hlavními produkty jsou thiodiglykol nebo HCl. Hydrolýza jako taková je jen

jedna a konečným produktem bude vždy thiodiglykol, Dalšími mechanismy detoxikace yperitu jsou

oxidace a eliminace. Autorka také zmiňuje, že kvalitu hydrolýzy ovlivňuje kvalita vody. Jak?

Úsměvně působí tvrzení, že simulanty bojových chemických látek simulují jejich účinek, To by,

myslím, bylo velmi nežádoucí. V kapitole 1-.3 týkající se dekontaminace by se v případě bojových

chemických látek (ale i obecně chemických látek) nemělo hovořit o dezinfekci a sterilizaci. Na str.

23fyzikální metody dle autorky nevedou k likvidacitoxické látky, ale zároveň mezi ně zahrnuje např.

termický rozklad.

4. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:

Autorka cituje celkem 39 literárních pramenů. Tento rozsah je na úrovni bakalářské práce

dostatečný. Bohužel celá třetina odkazŮ necituje odbornou literaturu, ale zdroje jako ,,lidovky.cz,

novinky.cz, magazinzdravi.cz, forum.valka.cz" a podobné. Při psaní jakékoliv odborné práce není dle

mého soudu použití takových pramenů přípustné. Téma bojových chemických látek je v odborné



literatuře velmi dobře zpracováno a autorka by jistě při troše snahy naŠla dosťatek informací ve

spolehlivějších zdrojích.

5. Hodnocení formólní strónky próce (jazykovó strónka, úprava apod.):

K formálnístránce nemám zásadních připomínek. Drobný nedostatek vidím v neŠťastně zvoleném

způsobu prezentace obrázků a grafů (např. obr.10-12 na str.36-38, obr.13-15 na str. 42-44a dalŠÍ).

6. lJvedte, zda a v jakých čóstech přinóší zóvěrečnó próce nové poznotky a joký je zpŮsob vyuŽití

získaných výsledků.

o odborném přínosu experimentálních výzkumných prací, které byly provedeny, nemám PochYb.

Výsledky jsou nové, unikátní a je možné je využít jak v základním výzkumu, tak pro aplikace při

zavádění nových dekontaminačních metod a postupů a také při vývoji nových osobních ochranných

prostředků a oděvů, které využívají principu filtrace a sorpce.

Ce!kové hodnocení:

Celkově práci hodnotím jako zdařilou a navrhuji hodnocení,,ve!mi dobře".
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