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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autor diplomové práce pracoval samostatně, vzhledem k nutnosti pracovat v laboratoři pod dohledem
odborného pracovníka byl v kontaktu s vedoucím práce pravidelně. Na své práci pracoval průběžně.
V laboratoři pracoval velmi precizně, projevil schopnosti řešit samostatně vzniklé problémy, které se
při seznamování s přístrojovou technikou vždy vyskytnou. Rovněž v oblasti vyhodnocení výsledků se
projevila vysoká schopnost aplikovat zjištěné poznatky na vyvození odpovídajících závěrů. Jeho
práci v laboratoři i při obsluze zařízení hodnotím jako vynikající.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce Bc. Petra Proskeho je zaměřena na uvedení dvou extrakčních zařízení do provozu v
laboratoři organické analýzy Centra nanotechnologií VŠB-TUO. V teoretické části se zaměřil na
principy, na kterých jsou oba extrakční postupy založeny a na jejich srovnání s metodou Soxhletovy
extrakce, která je dlouhodobě v analytických laboratořích využívána. V praktické části se zabývá
nastavením a testováním podmínek pro extrakci za zvýšeného tlaku a pro superkritickou fluidní
extrakci pro extrakci organických látek (naftenických uhlovodíků a PCB) z pevné matrice a metodu
dále aplikoval na vzorky čistírenského kalu. Pro práci použil 25 literárních pramenů, z toho 17 je
vybráno ze zahraničních impaktovaných časopisů. Práce je doplněna odpovídajícími seznamy
tabulek, grafů a obrazků.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Závěrečná práce odpovídá zadání v plném rozsahu. Autor uvedl obě extrakční zařízení do provozu,
zavedl a testoval extrakční metody na obou zařízeních, provedl optimalizaci pro vybranou skupinu
látek v obou případech, včetně aplikace na reálné vzorky. Pro úplnou validaci bude potřeba získání
obsáhlejšího souboru dat, avšak data získaná v této práci jsou základem pro další validační studie.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
 V tabulkách 11-13, 14-16 používá pro průtok označení Q, avšak v práci to nikde nevysvětluje
(zřejmě to bere za samozřejmé), stejně jako zkratky t_stat, t_dyn, t_ex, přestože to je z textu zřejmě,
někde v seznamu zkratek by měly být označeny. V tabulce 28 nemá v případě methanolu použité
dolní indexy. Mimo tyto drobnosti nemám k této práci kritické připomínky.

5. Hodnocení formální stránky.
Jazyková stránka práce je na velmi vysoké úrovni, téměř postrádá gramatická pochybení. Formální
zpracování práce odpovídá požadavkům na diplomovou práci.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce jsou prakticky využitelné. Extrakce za zvýšeného tlaku je v laboratoři na základě
předložené práce již zavedena a používá se pro extrakce širokého spektra organických látek vzhledem
k jednoduchosti a ověření podmínek autorem. Superkritická extrakce je na použití mnohem
náročnější, jak autor v práci ukázal, v tomto případě bude probíhat ověřování podmínek pro ostatní
látky v linii nastavené touto prací. Po získání obsáhlejšího souboru dat budou výsledky získané
zejména superkritickou fluidní extrakcí, (která se v poslední době dostává opět do popředí zájmu o
extrakční metody) publikovány. Zde podotýkám, že superkritická fluidní extrakce, vzhledem k
podmínkám, za kterých je provozována, nebyla v analytických laboratořích v posledních létech
využívána, upřednostňuje se spíše extrakce za zvýšeného tlaku. Teprve nyní, při pokroku ve vývoji
zařízení pro tuto extrakci, se začíná znova projevovat o tento typ extrakce zájem. V České republice
je těchto zařízení provozováno jen několik.

7. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.



výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 26.05.2012 doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.


