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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Bakalářská práce odpovídá zadání v plném rozsahu.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně hodnocení její struktury, návazností a úplností
jednotlivých částí:
Bakalářská práce je zpracována tradičním způsobem. Je rozdělena na Úvod, Teoretickou část,
Praktickou část a Závěr, je doplněna seznamy literatury, obrázků a tabulek. Teoretická část se věnuje
bojovým chemickým látkám a látkám simulujícím vlastnosti bojových chemických látek, metodám
eliminace a detekce uvedených látek. V praktické části se autorka věnuje popisu přípravy
modifikovaných vermikulitů a jejich aplikaci pro sorpce vybraných látek simulujících vlastnosti
yperitu, sarinu a somanu. Získané výsledky diskutuje v kapitole Výsledky a diskuze. V Závěru
shrnula svá pozorování.

Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a poskytují dostatečné informace k této problematice. V
textu se však vyskytují některé části, jejichž zpracování by mohlo být mnohem důkladnější, případně
z těchto informací mohla autorka čerpat.

Autorka uvádí v kapitole 1.2.3.2 Těkavost, že z hlediska těkavosti je nejvhodnějším simulantem
yperitu MS a CEPS. Proč nepoužila, vzhledem k charakteru experimentu, některou z těchto látek?
Výsledky by mohly být více vypovídající skutečnosti.
V textu se občas vyskytuje polutant, nepoužívala bych pro označení této skupiny látek slovo polutant
vzhledem k jejich závažnosti, spíše bych zachovala značení bojových látek.
Kapitola 1.5 by měla mít spíše název Jílové minerály. Vzhledem k tématu práce lze konstatovat, že
autorka nevěnovala problematice využití jílových minerálů dostatečnou pozornost, neboť jsou již
několik desetiletí aplikovány  v oblasti bojových chemických látek - např. pro yperit, a jsou
předmětem několika patentů - zejména bentonit (hornina obsahující zejména montmorillonit).
V kapitole 3.4 není zmíněno, že to vše bylo provedeno v SÚJCHBO.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Autorka využila 39 studijních pramenů, z toho pouze cca 9 je odborná literatura a článeky, zbylé jsou
internetové zdroje, i když často stránky důvěryhodné. Nicméně pro práci technického zaměření je
potřeba vždy upřednostnit práce odborného charakteru. Je škoda, že autorka nevyužila vazby na
SÚJCHBO, kde by jistě byla zásobena dostatečným množstvím pramenů, které nemusí být vždy
civilním občanům k dispozici.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Po formální stránce je práce na průměrné úrovni, v práci se vyskytují gramatická pochybení,
pravděpodobně se autorka domnívala, že vedoucí práce je povinnen všechna pochybení zachytit.
Např.:

Prohlášení - velká písmena by měla být na začátku každého odstavce.
Seznam zkratek - závorky v názvech CEES. CEMS, CEPS nejsou správně uvedeny.
Doporučuji prostudovat zásady psaní trpného rodu v ČJ.
Látky simulují vlastnosti, nikoliv účinek, zde je však nutno přiznat, že si význam spojení
neuvědomila ani školitelka.
Citace na str.13 - 13,14 předchází 11,12, 28,29 předchází 27 apod.
Nejednoznačně řečeno, kdy začíná koroze oceli  - na jedné straně textu jsou dva údaje 71 a 65°C.



Otázky:
1. Mohla by autorka práce definovat logKow a Henryho konstantu a jejich význam v této práci?
2. Jaký je rozdíl mezi F = 0,1 a F = 1, viz tabulka 10, proč je tam u pentylacetátu uvedeno F = 0,1/1 a
u ostatních jsou F uvedena jako číslo?

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Práce přináší nové poznatky a výsledky budou po dopracování a doplnění ihned publikovány.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Studentka pracovala ve spolupráci s týmem doktorandů. Pracovala samostatně. Práce se blíží svým
rozsahem diplomové práci, je však škoda, že autorka více nevyužila času, který pro zpracování práce
měla z důvodu opakování ročníku. Mohla tak nabídnout práci obsahující výborné výsledky. Práci
doporučuji k obhajobě.

velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 21.06.2018 doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.


