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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Autor bakalářeské práce během své práce prováděl experimentální pokus dynamické sorpce dvou
organických látek na modifikovaný vermikulit. V první části se věnoval popisu jílových minerálů,
vermikulitu a jejich využití jako sorpční materiály. Dále se věnoval popisům sorpčních pochodů a to
jak z hlediska dynamické sorpce, tak z hlediska sorpce vsádkové. V experimentální části popisuje
postup, který zvolil pro provedení pokusů, následně vytvořil průrazové křivky a charakterizoval
změny materiálu po použití. V Závěru shrnul své poznatky. Seznam literatury nemá příliš obsáhlý, to
je dáno tím, že tato soustava (jíl jako sorbent v koloně) nebyla příliš popsána. Autor se umí
vyjadřovat, práce obsahuje minimální počet chyb a překlepů.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autor pracoval samostatně. Byl v pravidelném kontaktu s vedoucím práce. Na své práci pracoval
průběžně. Práce byla experimentální, autor projevil schopnost práce v laboratoři na vysoké úrovni,
což oceňuji především proto, že během studia příliš možností pracovat v laboratoři neměl.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce odpovídá zadání v plném rozsahu, od sorpce olejů bylo upuštěno vzhledem k časové náročnosti
uskutečněných pokusů.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Nemám významné připomínky. Pouze bych se chtěla zeptat autora:
kdy dosáhl  v obou křivkách průniku a kdy dosáhl vyčerpání adsorbentu?
Jaký je jeho odhad sorpční kapacity adsorbentu?
Jaký je rozdíl mezi průrazovou křivkou v kapitole 2.5.5 a křivkami v kapitole 2.6?
Poslední připomínkou je: na str. 21 začíná první věta prvního odstavce slovem čára a toto slovo se
ještě několikrát v textu objevuje. Z hlediska odborného textu bych slovo čára nahradila křivkou.

5. Hodnocení formální stránky.
Jazyková stránka práce je na výborné úrovni, práce je doprovázena minimálním množstvím chyb, s
občasnými překlepy. Z formální stránky lze autorovi vytknout určité nesrovnalosti. Práce má
logickou strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe navazují a tvoří ucelený text. Autor však ve snaze co
nejlépe popsat teorii pokusu použil několik zdrojů, které řadil za sebou, místo aby jednotlivé zdroje
propojil. Tak se, např., několikrát v textu objevuje, že fylosilikáty jsou vrstevnaté jílové minerály,
které mají strukturu tvořenou tetraedry a oktaedry. Průrazovou křivku a postup sorbátu sorbentem
rovněž popsal důkladně ve dvou kapitolách! Text je však pečlivě zpracován. Literatura je vhodně
citována.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce jsou prakticky využitelné. V tomto stadiu nejsou doporučeny k publikování, ale tvoří
cenný podklad pro rozvíjení této problematiky v dalším výzkumu.

7. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.
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