
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství

katedra: KPO akademický rok: 2010/2011

jméno oponenta: Ing. Hana Věžníková

HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne:

Téma bakalářské práce: Sorbenty ropných látek

Jméno a příjmení: Jan Michálek

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Bakalářská práce odpovídá uvedenému zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?

Práce je rozdělena na dvě základní části, teoretickou a praktickou, s dalším členěním na
šest jednotlivých kapitol, které jsou řazeny ve vzájemných logických návaznostech. Jejich
obsah odpovídá řešené problematice.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Teoretická část, která se týká základních pojmů z teorie sorpce, vykazuje nepřesnosti

zejména v použití terminologie, patrně v důsledku volby literárního zdroje zaměřeného najiné
vědní odvětví. Práce obsahuje popis použitého zařízení a měřicí metody vhodně odvozené
z normy ASTM. Výsledky jsou shrnuty do tabulek a grafů, chybí hodnocení přesnosti měření.
Z poměrně značného množství experimentálních dat byly vyvozeny závěry, které jsou
poněkud neurčitě formulovány. Práce je doplněna řadou fotografií dokumentujících postup
měření i hodnocený sorpční materiál.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Používání odborných výrazů v textu je poněkud nejisté, např. používání termínu

"granulometrická stavba", místo vhodnějšího granulometrické nebo zrnitostní složení. V
praktické části je z výsledků zpracován souhrn, u kterého někdy chybí řádné vysvětlení. Práce
mohla být doplněna např. přílohou, ve které by byly naměřené výsledky uvedeny. Z dat
v tabulce 6 není zřejmé, zda se v případě frakcí jedná o nadsítné nebo podsítné. V textu pod
tabulkou je autor uvádí, že nepovažuje zjištěné rozdíly za statisticky významné, ale v práci
není uvedeno, jakých matematicko-statistických metod bylo pro hodnocení rozdílů použito.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Cílem práce bylo zjistit vliv velikosti zrn a zastoupení jednotlivých velikostních frakcí na

kapacitu sorbentu. K novým poznatkům patří návrh metodiky pro hodnocení sorpce z emulze
a porovnání sorpční kapacity hodnocených sorbentů vůči směsi vody a nafty.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Studijní prameny byly vybrány z literatury, která se zabývá tématikou sorpce jak

z teoretického tak praktického hlediska. Literatura zaměřená na teoretické základy sorpce je
z hlediska objasnění probíhajících dějů využita méně.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Po formální stránce je práce zpracována dobře, celkový dojem je občas narušen překlepy.

Po stránce stylistické je práce zpracována na průměrné úrovni, nicméně dostatečně jasně.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Výsledky práce jsou přínosem pro praktické využití sorpčních materiálů pro likvidaci

uniklých látek ropného charakteru.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
Nejsou

10. Práci hodnotím:
Velmi dobře

Dne 10. 1. 2012 /JI~~
Podpis oponenta
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Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


