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Předložená diplomová práce se zabývá přípravou oxidů na bázi Ti, La a N prostřednictvím 

metody sol-gel, zpracováním gelového prekurzoru pomocí přetlakové vody a 

přetlakového/superkritického methanolu za různých podmínek, charakterizací takto připravených 

materiálů různými metodami (fyzikální adsorpce dusíku, organická elementární analýza, XRF, XRD, 

UV-Vis spektrometrie) a testováním těchto oxidů pro fotokatalytický rozklad azobarviva Acid oranže 

7. 

V dnešní době je kladen důraz na snižování znečištění životního prostředí od tuhých, 

kapalných i plynných odpadů. Kromě skládkování, spalování odpadů a odstraňování plynných látek 

např. pomocí adsorbentů se v určité míře uplatňuje i fotokatalýza, při které dochází k rozkladu 

organických látek či skleníkových plynů s použitím fotokatalyticky aktivních materiálů. Lze tedy 

konstatovat, že téma diplomové práce je aktuální. 

Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí – teoretické, experimentální a výsledkové. 

V teoretické části diplomantka zmínila výskyt, vlastnosti a využití oxidu titaničitého, lanthanu a 

dusíku, popsala superkritické tekutiny, vysvětlila princip fotokatalýzy a rovněž vypracovala rešerši 

k přípravě fotokatalyzátorů TiO2, N/TiO2, La/TiO2 a N-La/TiO2. V této části diplomantka také popsala 

metody charakterizace materiálů. V experimentální části je popsána příprava studovaných 

fotokatalyzátorů, včetně experimentálních zařízení pro přípravu a charakterizaci těchto materiálů, 

dále postup fotokatalytického experimentu a vyhodnocení experimentálních dat. V části výsledky a 

jejich diskuse jsou diskutovány texturní a optické vlastnosti katalyzátorů získané prostřednictvím 

fyzisorpce dusíku a UV-vis spektrometrie, chemické složení (XRF), fázové složení a velikost krystalitů 

(XRD), čistota fotokatalyzátorů a naměřené experimentální výsledky, kdy byla vyhodnocena i kinetika 

fotokatalytického rozkladu azobarviva Acid oranže 7. V závěru diplomantka shrnula znova jednotlivé 

dosažené výsledky a rovněž důležité poznatky – konkrétně optimální podmínky přípravy 

fotokatalyzátoru na bázi N-La/TiO2 a vliv těchto podmínek na dosažené vlastnosti katalyzátoru. 

 Práce je jasně strukturovaná a obsahuje všechny potřebné a nezbytné informace studované 

problematiky. Obsahuje dostatečnou teoretickou část i jasně definované cíle práce. Úroveň 

experimentální části je na dobré úrovni. Výsledky jsou přehledně shrnuty,  vyhodnoceny a 

diskutovány. Je zřejmé, že autorka pracovala s velkou pílí a díky tomu získala velké množství cenných 

experimentálních dat. Seznam literatury je obsáhlý a obsahuje dostatečné množství citací 

v mezinárodních odborných časopisech. 

Diplomová práce Lucie Jarolímové je sepsána pečlivě, srozumitelně dokumentuje postup 

provedených prací a dosažené výsledky odpovídajícím způsobem hodnotí. Text je patřičně doplněn 

grafy a obrázky. Obsah diplomové práce odpovídá jejímu zadání. Práce je přehledná, má dobrý sloh a 

obsahuje minimum překlepů.  

 

 

 

 



K práci mám následující drobné připomínky: 

 

 Seznamu použitých symbolů a zkratek není kompletní, neuvedeno např.BJH, symboly z rovnic 
(1) až (4), TG-DTA, PTFE, Da, k´, aj. 

 Obr. 5 – mohl být zvolen vhodnější název obrázku, Obr. 7 – Veličina ɛ je zde dielektrická 

konstanta, v textu dále jako molární absorpční koefifient, Obr. 8 – zůstal v anglické verzi a 

nižší kvalitě. 

 Shoda podmětu s přísudkem někdy chybí, např. v případě: TiO2 – TiO2 vykazovalo místo 

vykazoval. 

 Odkaz na literaturu ve větách by měl být součástí věty, ne až za ní. 

 Str. 2 a str. 6 – dvě různé hodnoty vlnových délek (388 a 384 nm) pro anatas. 

 Str. 12 – uveden popis vlastností plynu, kapaliny superktitické kapaliny pro Tab. 1 na str. 13, 

kde difuzivita superkritické tekutiny je zřejmě uvedena ve špatném rozsahu a neodpovídá 

tvrzení o vzájemném vztahu k typické kapalině (o dva řády vyšší). 

 Str. 22, gel byl rozkouskován, vhodnější by bylo rozdělen. 

 Tab. 3 – bylo by přehlednější, kdyby obsahovala sloupec s názvy vzorků, Tab. 8 a 11 – 

hodnota XRF pro vzorek 10 hm. % N-La/TiO2 (1,5 l vody, 225 °C) nesedí k Tab. 5. 

 Citace 43 - chybí dolní indexy u sloučenin 

 V některých případech je text velice blízko tabulek, což působí nepřehledně, text obsahuje 
drobné překlepy, někdy spojená slova bez mezer, v některých případech mohla být zvolena 
vhodnější formulace vět. 

 

 

Následující poznámky jsou formulovány spíše jako náměty do diskuse při vlastní obhajobě práce: 
 

 Jak byla stanovována/vyhodnocována adsorpce AO7 v temnu? V kap. 4.2 je uvedeno (str. 43), 
že nejvyšší adsorpce AO7 v temnu (19 %) vykazoval vzorek N-La/TiO2. Stejný vzorek (kap. 4.1, 
str. 38) zapadal do rozmezí 11 až 14%, nikoli 19%. Byla adsorpce pro daný vzorek 
stanovována dvakrát? 

 Ke konci každé podkapitoly v diskuzi (pro každou skupinu katalyzátorů) je uvedeno, že 
kinetika neodpovídá rovnici pseudo 1. řádu. Bude kinetika předmětem dalšího studia?  

 Dle čeho lze tvrdit, že mřížkové parametry vypovídají o vlivu na strukturu anatasu? Zkoušela 
diplomantka vynést do grafu hodnoty mřížkového parametru včetně chybových úseček? 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou  

 

==== výborně ==== 

 

 

V Ostravě dne 9. 5. 2019     Ing. Kateřina Karásková, Ph.D. 
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