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1. odpovídázá*ěrečná práce uvedenému zadánív plném rozsahu?
Hodnotí se splnění všech zadaných ťrkolů.

Rozsah diplomové práce plně odpovídá Zásadám pro vypracování uvedeným v Zadání diplomové
práce' Zadané úkoly byly splněny.

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

Diplomová práce je vedle krátké anotace v českém a anglickém jazyce, úvodu azávéru rozdělena
na tři teoretické kapitoly zabývajicí se podstatou sorpčního procesu' biosorpcí a rengenovou analýzou
a na kapitolu praktickou. Práce je doplněna o Seznamy použité literatury, zhatek, obrázků a tabulek.
Je koncipována v souladu se zadanou osnovou, struktura jednotlivých ěástí je poměrně přehledná,
kapitoly na sebe až na drobné r"ýjimky logicky navazuji.

3. Zál<]adní zhodnocení závěrečné práce.

Hodnocená diplomová práce se zabývá problematikou Sorpce těžkých kovů (v tomto případě zinku)
pomocí biosorbentů za úěelem snižování toxicity vodního prostředí' obsahem i rozsahem splňuje
požadavky kladené na diplomové práce. Práce obsahuje rešerši k dané problematice v širším
rozsahu, než je pro diplomové práce obvyklé, druhá, experimentální část je pak věnována
konkrétnímu procesu biosorpce a RTG analýze tří biosorbentů. Práce je zptacována poměrně
pečlivě bez vážnějších gramatických, stylistických i věcných chyb. Na konci textu však postrádám
jakési celkové zhodnocení a analýzu praktické části práce ye vztahu k možnému praktickému
vyuŽiti ýsledků.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.

Práce obsahuje několik nepřesností a nejasností. V následujícím textu některé znich uvádím
v bodech, případně pokládám doplňující otázky k řešení:

- při uvádění jednotek veliěin v odborných textech je nutné důsledně použivat tllar bez lomítka
(tedy např' mg.g_l místo mg/g, jak je uvedeno v tabulkách na straně 28).

- str. 31, obr. 13: kam přesně patří umístit body C a D?
- je nezbýné po sobě peělivě proěíst text práce, aby se zamezilo někten-í'rn zbyteěným,

nepravdiým či nejasným vyjádřením. Např' na str. 38 diplomantka v bodě 1 uvádí: ,,Vzorek...
jsem si nejdříve zváži|a, ěímž jsem zjistila jeho celkovou hmotnost,'.." Toto přece není třeba
uvádět! Yáženi z|<rátka slouží ke zjištění hmotnosti. Dále uvádí,,..' hmotnost, kterou jsem
rozdělila na 3 rovnoměrné díly." Jak se dělí hmotnost na díly? Diplomantka měla
pravděpodobně na mysli rozdělení vzorku. A podobně na téŽe straně' bod 4: Pravidelné
promíchávání roztoku přece nebylo zajištěno pouze uzavÍením nádobek a jejich připevněním
na zaÍizení!

- str. 39, bod 7: Proě diplomantka použila právě ty.to koncentrace?
- str. 41, obr' 20: lysvětlete' proě se koncentrace zinku v roztoku po 90 minutách sorpce opět

mírně zvýšila.
- vysvětlující kapitoly 5'2.7' a 5'2'8. měly bý rozhodně umístěny před stať zabýxajicí se

vlastním měřením!



- str. 49, kapitola 5 .3 . l ' bod 2: nezaměňovat pojmy blok (v tomto případě goniometru) s blogem!
- str. 53: není nutno uvádět tabulku azároveň gras. obojí je přece vtomto případě zbytečné.

Navíc kruhové gra|' jsou dobré pro znázornéni částí celku (procentuální zastoupení
biosorbentu), ovšem pro zninomění velikosti zm a hustoty krystalů jsou ZCELA nevhodné!
Zde doporuěuji pouŽít např. sloupcové gra$'. Podobná situaceje i na obr. 32.

- tabulky 14 na str. 53 a 15 na str' 54: Zjišténé zastoupení minerálů až na desetiny procenta je
velmi odvážnéfrrzeni.

- str. 58: k čemu diplomantka použila zjištěnou adsorpční izotermu? Případně, k čemu slouží?
- v teoretické ěásti diplomantka Ve snaze co nejvíce přiblížit danou tematiku citacemi z mnoha

zdrojů dosáhla pravého opaku. V rešerši uvádí množství pojmů, metod řešení, rozdělení apod.,
které však není schopna vzhledem krozsahu práce dostatečně vysvětlit a které navíc nemají
přímou souvislost s konkrétním zadáním diplomové práce. Výsledkem je občas urěitá
roztříštěnost a zmatek. I zde platí, že méně je někdy více.

Zďa a v kterých částech přináší záryérečná práce nové poznatky?
Mimo jiné zhodnotte i původnost práce.

Velká část práce se zabývá rešeršemi již použivaných metod a postupů. V praktické části
diplomantka více méně ověřila na konkrétních vzorcíclr jtž zaŽiÍé způsoby analýzy biosorbenÍťr.
Pokud by byly testované vzorky biosorbentů dále využity v praxi pro konkrétní účely, dala by se

tato část p:rťLce považovat za určité novum využitelné při odstraňování toxických látek z vody.

Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Mimo jiné zhodnotte, zda jsou citovány použité studijní prameny' zda jsou citace v textu na rnístě a
všechny citované studijné materiály jsou v Sea'lamu literatury.

V diplomové práci jsou uvedeny 53 odkazy na použitou odbornou literaturu a předevšírn
internetové zdroje, což(viz bod 4 tohoto posudku) považuji za nadbýečný počet vzhledem kšíři
zkoumané problematiky. Naopak z odborné literatury doporučené vedoucím diplomové práce
diplomantka ve své práci nevyužila žádnou. Citované str.rdijrrí materiály jsou uvedeny v seznamu
použité literatury.

Ilodnocení formální stránky.
Zhodnotte jazykovorr strifuku i formální zptacováni.

Po formální stránce je práce poměrně dobře a přehledně zpracována, jak graficky tak jazykově.
V;ýtku k posloupnosti kapitol jsem uvedljiž v bodě 4 tohoto posudku.

Jalcý je způsob využití práce?
Jsou výsledky práce prakticky využitelné, resp. jsou jiŽ využivánv? Doporučujete výsledky práce
publikovat?

Výsledky práce by bylo dobré doplnit ještě o další experimenty i s jinými látkami a následným
ověřením v praxi. Pak by se dalo uvažovat o konkrétním využití' Po doplnění dalších nezbytných
ťrdajů a praktickém ověření procesu biosorpce by bylo možné výsledl1y i publikovat.

Celkové hodnocení práce.
Zde uvedte, zdapráci doporučujete nebo nedoporučujete k obhajobě; vlastní hodnocení závěrečné
práce (lyborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) uveďte na jiném místě'

Práci doporučuji k obhajobě.
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V ostravě dne 20. května 2013
podpis oponenta


