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Předložená bakalářská práce je zpracována na 38 stranách textu a je rozčleněna do 6 

kapitol. V teoretické části jsou zpracovány poznatky k problematice fotokatalýzy a 
vlastnostem použitých materiálů. V teoretické části se autor také věnuje charakteristice 
hlavních sloučenin ze zájmové skupiny látek, kterými jsou amoniak, dusitany a dusičnany, a 
metodám jejich stanovení. V experimentální části je pečlivě popsán plán experimentů, použité 
katalyzátory, experimentální aparatura dokumentovaná fotografií a metodikou stanovení výše 
zmíněných látek. V rámci práce byl testován vliv počáteční koncentrace dusitanů a dusičnanů, 
vliv množství použitého katalyzátoru, vliv organického modifikátoru a vliv pH na průběh 
fotokatalýzy. Získané výsledky jsou zpracovány ve formě tabulky a grafů. 

Proměřované katalyzátory jsou aktivními fotokatalyzátory pro odstraňování dusitanů a 
dusičnanů z vod. Výsledky této práce budou dále zpracovány a po doplnění dalších měření – 
např. s jinými účinnými katalyzátory či při použití jiné vlnové délky, si zaslouží publikaci 
v odborném periodiku. 

Obsah bakalářské práce zcela odpovídá zadání práce. Práce je napsána přehledně, je 
dobře strukturovaná. Po jazykové a formální stránce je práce sepsána pečlivě, úhledně a 
s minimem překlepů.  

 

K vlastní práci mám jen několik drobných poznámek či připomínek, které jsou uváděny dle 
výskytu v textu:   

Strana 4: Symboly e- a h+ nejsou uvedeny v Seznamu použitých zkratek a symbolů 
Strana 5: Obrázek 1 nemá české popisky.  
Strana 6: Obrázek 2 je celý anglicky! 
Strana 7: Kapitola 3.3.3. „Bylo publikováno mnoho studií odstraňování škodlivých látek  
                  ve vodě s využitím fotokatalýzy.“ Není uveden jediný odkaz. 
Strana 8: Obrázek 3 nemá popisky co je a), b), c). 
Strana 9: Obrázek 4 nemá české popisky. Symboly Eg, CB, CV, h, υ nejsou uvedeny  
                  v Seznamu použitých zkratek a symbolů. 
Strana 10: Zkratka CCD není uvedena v Seznamu použitých zkratek a symbolů. 
Všechny veličiny a jednotky uvedeny v Tabulkách by měly být uvedeny v Seznamu použitých 
                 zkratek a symbolů. Jednotky v tabulkách a grafech nejsou zapsány podle normy. 
Graf 15 a 16 má chybný popisek. Nejedná se o „Závislost koncentrace dusitanů a dusičnanů  
                 na čase v alkalickém prostředí“ ale při různém pH. 
 
 
Otázky: 
 

1. Autor na straně 4 uvádí: „ Vznik center na fotokatalyzátoru je vyvolán absorpcí 
energie UV záření.“ Nemohlo by být použito záření VIS? Na čem volba typu záření 
závisí? 

2. Jaký je zakázaný pás použitého katalyzátoru TiO2? 



3. Autor na straně 29 uvádí, že „podmínky pokusu, popsané v této literatuře, jsou 
nejpodobnější k podmínkám, za kterých byly naměřeny výsledky v této práci, avšak 
hodnoty konverze jsou jiné z hlediska času. Tato skutečnost byla zřejmě dána jiným 
geometrickým uspořádáním experimentu, jinou výchozí koncentrací roztoku, jiným 
množstvím katalyzátoru a odlišným výkonem použitých zdrojů UV záření.“ V čem 
byly tedy podmínky nejpodobnější, jak je výše uvedeno? 

4. Proč nebyl experiment prováděn při koncentraci katalyzátoru 1 g/l, jak je uváděno a 
doporučováno u TiO2 v literatuře? 

5. Rychlost přeměny dusitanů a dusičnanů s roztoucím množstvím katalyzátoru rostla či 
klesala? A jak je to s pH? Jaké pH je nejvhodnější? 

 
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou  
 

==== výborně ==== 
 
 
 

 
V Ostravě dne 10. 5. 2011 Doc. Ing. Kamila Kočí, Ph.D 


