
Hodnocení diplomové práce – oponent

Autor hodnocení: doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Oponenti: doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Téma: Regenerace a zpracování použitých sorbentů na bázi jílových minerálů
Verze ZP: 1
Student: Bc. Sandra Celárková

1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložena práce zcela splňuje vytýčené cíle. Autorka obsáhle zpracovala teoretické poznatky a také
experimentální část práce splňuje ve všech bodech zadané úkoly.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Práce dodržuje obvyklé schéma závěrečných prací. Je rozdělená do přehledných  kapitol, kde
teoretickou část následuje experimentální  a je ukončena diskuzí a závěrem. Vrstvení podkapitol je
sice příliš rozsáhlé, proto některé podkapitoly by mohly být sloučeny.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Práce je napsána srozumitelným technickým jazykem, text je přehledný a lehce pochopitelný.
Autorka zpracovala dostupné  literární zdroje  o jílových minerálech do teoretické části. Zaměřila se
na popis studovaných jílů a to montmorillonitu a vermikulitu, jejich modifikace, jejich využití a
regeneraci pro následné použití.  V experimentální části oceňuji, že materiály jsou hodnoceny z
několika hledisek , použitím sady analytických a doplněný o postupy regenerace materiálu.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
V teoretické části se několikrát opakuje popis struktury vrstevnatých jílových minerálů. V práci je
několik překlepů.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Práce je zaměřena na aktuální oblast, kde v současné době je jěště široké pole pro další výzkum.
Jelikož aplikace tohoto výzkumu je cílena na životní prostředí, nové poznatky a postupy jsou
intenzivně očekávány. V přeložené práci je řada postupů, které jsou inovatívní a neotřelé. Obzvláště
využití vermikulitu je unikátní pro představené použití.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Autorka využila dostatečné množství dostupných literárních zdrojů. Odkazy na literární zdroje jsou v
práci uvedeny na korektních místech. Jedinou připomínkou je poměr objemu literatury publikované
na internetu a papírové podobě, který je vysoký ve prospěch internetu.

7. Hodnocení formální stránky.
Text práce je přehledý a srozumitelný.Po stránce formální odpovídá závěrečným pracem technického
charakteru. Tabulky, grafy a obrázky jsou uvedeny v optimální kvalitě.

8. Jaký je způsob využití práce?
Jedná se o velmi aktuální téma, kde výsledky výzkumu mohou být přímo aplikovány do praxe.
Výsledky uvedené práce jsou publikovatelné v renomovaných časopisech.

9. Celkové hodnocení práce.
Diplomová práce Bc.Sandry Celárkové splňuje požadavky na závěrečnou práci magisterského studia
a doporučuji ji k obhajobě. Závěrečnou práci hodnotím jako výbornou.
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