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Diplomová práce se věnuje fotokatalytické účinnosti jílového minerálu montmorillonitu 
na rozklad fenolu. Rozklad fenolu je řešen přes kinetické parametry reakce. Fotokatalytická 
účinnost je porovnávána i s dalšími látkami, např. nanočásticemi ZnS v přítomnosti. Je 
studována tedy fotokatalytická degradace fenolu, jeho kinetika, katalýza montmorillonitu, 
účinnost nanakompozitu montmorillonit-ZnS, účinnost nanočástic ZnS a hodnocení produktů 
degradace fenolu.  
 
1. Předložená diplomová práce zcela odpovídá uvedenému zadání, přičemž byly splněny 

požadavky vypracování přehledu k jílovým minerálům, nanomateriálům, fenolu a jeho 
vlastnostem, včetně mechanismů rozkladu fenolu a popisu foto-Fentonové reakce. 
Zvláštní kapitola teoretické části se věnuje kinetice chemických reakcí. Autor práce je 
schopen si sám připravit nanočástice ZnS a sorbovat je na různé materiály.  

2. Práce je rozdělena do 7 hlavních kapitol, které na sebe souvisle navazují. V teoretické 
části je zevrubně a výstižně zpracována kapitola o jílových minerálech, jejich rozdělení, 
s důrazem na montmorillonitický typ jílu. Rovněž je pojednáno v kapitole o 
nanomateriálech o jejich rozdělení, vlastnostech a také je věnována pozornost 
polovodičovým nanočásticím, tedy i typu nanočástic ZnS. Následně je pojednáno o 
mechanismu oxidace fenolu a to i pomocí UV záření. Dobře a přehledně jsou zapracovány 
jednotlivé literární odkazy do celé teoretické části. Kapitola ohledně fotooxidace fenolu, 
toxikologie fenolu a kinetika organických reakcí, dokresluje v pozitivním smyslu celou 
teoretickou část, což velmi kladně hodnotím. Takto získává teoretická část ucelený 
přehled. Poté následuje kapitola shrnující cíle diplomové práce. Experimentální část je 
velice přehledná a dobře napsaná. Oceňuji velké množství metod a dat, které byly použity 
na zhodnocení hlavních výsledků v kapitole Výsledky a diskuze. Diplomant umí výsledky 
správně a dobře zpracovat. Byla provedena i základní statistika, např. stanovení mezí 
detekce, stanovitelnosti pro kalibrační křivky u stanovení fenolu či železa. Závěr obsahuje 
hlavní výsledky celé práce, přičemž je uveden i další směr výzkumu.    

3. Dosažené výsledky jsou použitelné v praxi pro fotokatalytickou účinnost jílového 
minerálu(ů), hlavně u nanokompozitu montmorillonit-ZnS.  

4. Seznam použité literatury je na tento typ práce dostačující. Literární odkazy v textu jsou 
uvedeny postupně. Literatura je citována víceméně dle normy, někdy u zahraničních 
publikací jsou místo stran anglicky, tedy pages (pp.), či page (p.), uvedeny české 
ekvivalenty pro stranu(y), tedy (s.). 
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5. Autor má velmi dobré vyjadřovací schopnosti, text má logickou návaznost. Práce je 
napsána s dostatečnou grafickou úpravou, tabulky jsou v dobrém provedení, i když 
některé grafy by bylo lepší dát do tabulek, avšak obrázky jsou většinou v ne příliš dobré 
kvalitě, což mírně snižuje úroveň práce. V textu je minimum pravopisných chyb, 
v některých případech se vyskytují překlepy. K dispozici je seznam symbolů, zkratek, 
obrázků, tabulek a příloh, který je uveden na konci práce. 

 
K předkládané diplomové práci pana J. Matyse mám následující připomínky: 
 
• Anglický abstrakt, 2. věta překlep … „ofvarious“ …, snad … of various … 
• V 1. odstavci kap. 2.1 věta: „S primeraným obsahom vody je plastický, po vypálení alebo 

vysušení stvrdne.“ a ve 2. odstavci kap. 2.1 věta: „Ílové minerály zpôsobujú ílom 
charakteristickú plasticitu a po vysušení alebo vypálení vytvrdnú.“ Tyto věty jsou 
prakticky shodné. 

• Obr. 1, 2 a 5 jsou více do šířky a mírně zkreslují. Obr. 6 je v ne příliš vyhovující kvalitě. 
• Obr. 8 na str. 13 nemá dobrou kvalitu. 
• Rovnice 2.8 je nesprávná. Chybí vodík na levé straně. 
• Str. 21, fenol je hygroskopický, ne hydroskopický, pravděpodobně překlep, viz kap. 2.6.1, 

1. věta. 
• Str. 22, poslední věta: „Reakciou s vodnou kyselinou vznikajú výsledné produkty fenol a 

acetón“ Nelíbí se mi pojem „vodná kyselina“. 
• Obr. 15 na str. 23 bych přepsal v nějakém editoru vzorců, stejně jako obr. 13 a 14 na str. 

21 a 22, kde jsou rovnice, které by bylo lepší přepsat v editoru rovnic. 
• Str. 25, kap. 4.1 – mohlo být uvedeno chemické složení jílu SWy-2 
• Kap. 4.3 chybí vlnová délka u stanovení fenolu přes p-nitranilín, která je uvedena až dále 

v textu. Jak byl připraven slepý vzorek? Byl fenol pro experimenty přesublimován?  
• Kap. 5.2.2, 2. věta: „Nanočastice ZnS boli pripravené zpôsobom popísaným v kapitole 

4.4.4.“ Tato kapitola v práci vůbec není. Tyto nanočástice byly připraveny dle kap. 5.2.1.  
• Z obr. 23 na str. 37 plyne skutečnost, že maximální úbytek množství fenolu v přítomnosti 

UV záření byl stanoven pro koncentraci 2,7 g/l montmorillonitu, jak uvádí aspirant. Lze 
konstatovat, že prakticky stejný úbytek má i koncentrace 5,4 g/l montmorillonitu. S jakou 
chybou bylo měření provedeno? Vhodné by bylo uvést hodnoty poklesu množství fenolu 
v přítomnosti UV záření i v tabulce. 

• Jak se měnilo množství fenolu po 2 hodinách při zvyšujícím se množství montmorillonitu 
při jeho rozkladu v přítomnosti UV záření? 

• Na obr. 24 nejsou označena IČ spektra, o jaké vzorky se jedná, špatně jsou čitelné osy 
včetně čísel. 

• Obdobně je tomu pro obr. 25 a to pro popis vzorků v legendě, tedy MMT 1 až MMT 6, 
kde není patrné o jaké vzorky se jedná – chybí bližší popis. Navíc u vzorků MMT 5 a 6 
v legendě není jasné, která čára, barevně označená, náleží těmto dvěma vzorkům, čímž i 
ve spektru je tato skutečnost neodhalitelná. Lepší by bylo číselné označení XRD spekter a 
dát též d001 hodnoty do tabulky. Kvalita obr. 25 je opět velmi špatná.  

• Na str. 40, poslední věta kap. 5.3.2.3 říká, že: „Nakoľko interkalácia a adsorpcia fenolu na 
montmorillonit nebola preukázaná (kapitola 5.7).“ Interkalace nebyla zjištěna, viz RTG 
analýzy, ale adsorpce není v kap. 5.7, ale v kap. 5.3.5.  

• Obr. 27 a 28 na str. 41 mohly být více okomentovány. 
• Na str. 42 a 43 jsou diskutovány výsledky ohledně kinetiky reakce u katalyzátorů při 

fotooxidaci fenolu. Je zmíněno, že velký vliv na kinetiku reakce má povrch nanočástic 
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ZnS. Jak velké jsou tyto částice a jak je určována velikost? Byly zkoušeny např. i jiné 
frakce nanočástic ZnS? 

• Na str. 44 je uvedeno, poslední věta, že: „Relatívna koncentrácia fenolu v roztoku klesla 
skokom na hodnotu cca 80 %, pravdepodobne v dôsledku adsorpcie fenolu na vrstvách 
tenzidu CTAB (Obr. 31).“ Může autor práce „adsorpci fenolu na vrstvách tenzidu CTAB“ 
dokázat? 

 
Prosím, aby u obhajoby diplomové práce bylo zodpovězeno: 
 

a) Jak byl připraven slepý vzorek pro stanovení fenolu na p-nitranilín? Byl fenol pro 
experimenty přesublimován? 

b) Bylo zjištěno, že maximální úbytek množství fenolu v přítomnosti UV záření byl 
stanoven pro koncentraci 2,7 g/l montmorillonitu, jak uvádí aspirant. Lze konstatovat, 
že prakticky stejný úbytek má i koncentrace 5,4 g/l montmorillonitu. S jakou chybou 
bylo měření provedeno, resp. kolikrát bylo opakováno? 

c) Jak se měnilo množství fenolu po 2 hodinách při zvyšujícím se množství 
montmorillonitu při jeho rozkladu v přítomnosti UV záření? 

d) Na str. 42 a 43 jsou diskutovány výsledky ohledně kinetiky reakce u katalyzátorů při 
fotooxidaci fenolu. Je zmíněno, že velký vliv na kinetiku reakce má povrch nanočástic 
ZnS. Jak velké jsou tyto částice a jak je určována velikost? Byly zkoušeny např. i jiné 
frakce nanočástic ZnS? 

 
6. Celkově je ovšem nutno konstatovat, že předkládaná diplomová práce splňuje veškeré 

požadavky, jež byly vytýčeny v zásadách pro vypracování této práce a dává náhled na 
problematiku fotokatalytického rozkladu fenolu při použití různých katalyzujících látek. 
Tato schopnost sice nebyla za definovaných podmínek pro montmorillonit potvrzena. 
Obdobný průběh rozkladu fenolu se dá očekávat i na jiných jílových minerálech. Využití 
těchto materiálů je při samočisticích procesech v životním prostředí. 

 
7. Návrh klasifikace diplomové práce:  
 

-výborně- 
 
V Ostravě dne: 10.5.2012                                           
 

 

 


