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Zásady pro vypracování diplomové práce
I.

Diplomovou prací (dále jen DP) se overují vedomosti a dovednosti, které student získal
behem studia, a jeho schopnosti využívat je pri rešení teoretických i praktických problému.

II.

Usporádání diplomové práce:

1. Titulní list + zásady pro vypracování DP
2. Prohlášení + místoprísežné prohlášení
3. Abstrakt + klícová slova cesky a anglicky
4.0bsahDP

5. Textová cást DP

6. Seznam použité literatury
7. Prílohy

ad 1) Titulním listem je originál zadání DP, který student obdrží na své oborové katedre. Za
titulním listem následují tyto "Zásady pro vypracování diplomové práce".

ad 2) Prohlášení + místoprísežné prohlášení napsané na zvláštním liste (student jej obdrží na své
oborové katedre) a vlastnorucne podepsané studentem s uvedením data odevzdání DP.
Vprípade, že DP vychází ze spolupráce sjinými právnickými a fyzickými osobami a
obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním liste vloženo prohlášení spolupracující právnické
nebofyzické osoby o souhlasu se zverejnením DP.

ad 3) Abstrakt a klícová slova jsou uvedena na zvláštním liste cesky a anglicky v rozsahu max. 1
strany pro obe jazykové verze.

ad 4) Obsah DP se uvádí na zvláštním liste. Zahrnuje názvy všech ocíslovaných kapitol,
podkapitol a staH textové cásti DP, odkaz na seznam prítoh a seznam použité literatury, s
uvedením príslušné stránky. Predpokládá se desetinné císlování.

ad 5)
Text(}vácást DPobvykle zahrnuje:

• Úvod, obsahující charakteristiku rešeného problému a cíle jeho rešení v souladu se
zadánímDP;

• Vlastní rozpracování DP (vcetne obrázku, tabulek, výpoctu) s dílcími závery,
vhodne clenené do kapitol a podkapitol podle povahy problému;
• Ziiver, obsahujíd celkové hodnocení výsledkú DP z hlediska stanoveného zadání.

DP bude zpracována v rozsahu min. 45 stran (vcetne obsahu a seznamu použité literatury).
Text musí být napsán vhodným textovým editorem pocítace po jedné strane bílého
nelesklého papíru formátu A4 pri respektování následující doporucené úpravy - písmo
Times New Roman (nebEtpodobné} 12b; rádkování 1,5; okraje - horní, dolní - 2,5 cm, levý
- 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být ocíslovány a musí na
ne být v textu poukázáno. Budou zarazeny prubežne v textu, pouze je-li to nezbytne nutné,
jako prílohy (viz ad 7).
Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpocty musí být
prehledne usporádány tak, aby každý odborník byt schopen prezkoušet jejich správnost. U

ZASADY.DOC



vzorcu, údaju a hodnot prevzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden jejich
pramen - u literatury citován císelným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam použité
literatury.

Nedostatky ve zpusobu vyjadrování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu
mohou snížit klasifikaci práce.

ad 6) DP bude obsahovat alespon 15 literárních odkazu, z toho nejméne 5 v nekterém ze
svetových jazyku.

Seznam použité literatury se píše na zvláštním liste. Citaci literatury je nutno uvádet
dusledne v souladu s CSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí
být uveden odkaz v textu OP.

ad 7) Prílohy budou obsahovat jen ty cásti (speciální výpocty, zdrojové texty programu aj.), které
nelze vhodne vclenit do vlastní textové cásti napr. z duvodu ztráty srozumitelnosti.

III.

Diplomovou práci student odevzdá ve dvou kniharsky svázaných vyhotoveních, pokud
katedra garantující studijní obor neurcíjiný pocet. Vnejší desky budou oznaceny takto:
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Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvi

Katedra .

DIPLOMOVA PRACE

dole: Rok Jméno a príjmení

Krome techto dvou kniharsky svázaných výtisku odevzdá student kompletní práci také
v elektronické forme do iS EDiSON vcetne abstraktu a klícových slov v ceštine a anglictine.

IV.

Diplomová práce, která neodpovídá temto zásadám, nemuže být prijata k obhajobe. Tyto
zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programu a forem magisterského, resp.
navazujícího magisterského studia fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy

bánské - Technické univerzity Ostrava od akademického roku 2009/201 0.(
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Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá turbidimetrickým stanovením síranu v ruzných

typech vod. Podstatou metody je vytvorení stabilní mikrosuspenze síranu barnatého pri

srážení sol- iontu barnatou solí v prítomnosti stabilizacního cinidla. Studie predkládá

výsledky za použití viskózního glycerolu, tenzidu a kvartérních amonných solí. Jako

nejvhodnejší se osvedcil tetrabutylamonium jodid, na základe kterého byla následne

provedena validace této turbidimetrické metody s detekcním limitem 9,33 mg.r1 a

analytickým rozsahem 24,5 -150 mg.r1 sol-.

Klícová slova:

stanovení, sírany, turbidimetrie, voda

Abstract

This thesis deals with the turbidimetric detection of sulphates in the different types of

water. The method is based on the formation of stable microsuspension of barium sulphate.

This can be achieved by precipitation of sol- ions with barium ions in the presence of

stabilizing agents. The study compares the results of using viscous glycerole, surfactants and

quatemary amonium sa1ts. Tetrabutylamonnium iodide was identified as the optimal reagent

and used for subsequent validation of the turbidimetric method with the detection limit of

9,33 mg.r1 and analytical range of24,5 - 150 mg.r1 sol-.

Keywords:
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