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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce je zaměřena na ověření možnosti regenerace modifikovaných jílových minerálů po
použití jako sorbentů organických látek. Autorka v teoretické části popisuje jílové minerály -
montmorillonit a vermikulit, jejich vlastností a možnosti použití. Dále se věnuje možnostem
regenerace, zde však literatura mnoho odkazů neposkytuje, proto byla autorka omezena pouze na
minimální dostupné informace. Následuje experimentální práce, ve které autorka popisuje své
experimenty a výsledky, kterých dosáhla a které následně diskutuje. Celou práci shrnula v Závěru.
Práce je doplněna seznamy literatury, obrázků a tabulek. Literatura je uvedena odpovídajícím
postupem, který je v souladu s předpisy. Práce je zpracována na vysoké úrovni po jazykové i formální
stránce. Autorka prokázala schopnost samostatně řešit zadaný úkol a v rámci svých možností a
schopností vyvodit závěry ze svých experimetů.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka pracovala samostatně, byla v pravidelném kontaktu s vedoucí práce. Pracovala průběžně.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce splnila definované zadání v celém rozsahu.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Nemám kritické připomínky. Autorka diplomové práce projevila velmi vysokou úroveň práce v
laboratoři, a zároveň vysokou úroveň při práci s textem a prezentováním výsledků. Jednoznačně
navrhuji diplomantce doktorské studium, neboť prokázala veškeré kvalifikační schopnosti k tomuto
studiu.

5. Hodnocení formální stránky.
Práce je po jazykové i formální stránce zpracována na velmi vysoké úrovni.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce jsou prakticky využitelné a po dopracování budou publikovány.

7. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.
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