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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    

Diplomová práce je v souladu se zadáním práce v plném rozsahu. Cílů diplomové práce bylo 

celkem šest. Všechny cíle byly splněny. 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

      

Diplomová práce je dobře členěna do přehledných kapitol. Tyto kapitoly na sebe plynule 

navazují. Hlavních kapitol je celkem pět a jsou následovány seznamem obrázků, tabulek a 

příloh. Kapitola 2 má nejvýše 4 úrovně, což je dostačující. Velmi pozitivně hodnotím kapitolu 

1.3.1, týkající se afinity prvků v uhlí, která je velmi přehledně provedena v tab. 1a a 1b, kde 

jsou shrnuty teoretické poznatky k danému problému, včetně literárních odkazů, čímž bod 

literární rešerše je splněn. Abstrakt i úvod jsou vyčerpávající a klíčová slova vhodně zvolená. 

Kapitoly jsou úplné. 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

     

Diplomová práce má úvod, kde je stručně nastíněn problém, který má být řešen, dále pak 

abstrakt česky a anglicky, kde jsou uvedeny i hlavní výsledky. Následuje teoretická část 

sestávající ze tří hlavních částí. Pozornost je věnována prvkové analýze paliv, metodě 

rentgenové fluorescenční spektrometrii, jednotlivým technikám, včetně popisu a vzniku rtg. 

záření, instrumentace, detekce a typům jednotlivých spektrometrů. Další kapitolou je 

kartografická analýza kusovitých vzorků, která je stručně a věcně vysvětlena. Experimentální 

část zahrnuje vzorky a metody, tedy popis a chemické složení 4 vzorků nedopalů (2 z černého 
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A a B a 2 z hnědého uhlí C a D, získaných z elektráren Poříčí a Tisová při teplotě 850 °C 

odlišujících se výkonem kotle - 40 a 100%. Hlavní výsledky jsou uvedeny v kapitole 

Distribuce prvků v zrnech nedopalu. V závěru jsou shrnuty hlavní výsledky. Je diskutován 

vliv S, O na proces hoření u nedopalů. 

 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

  

o Od str. 13 a dále, obr. 1, 6-13 – popisky mohly být dány tučným písmem. 

o Str. 17 u literatur Finkelman [16,17] a Smith [20] je uvedeno, že „obsah Cl, resp. Cl
-
 

v pórové vodě, adsorbován na macerálech“. Jedná se o pravděpodobnou formu 

výskytu vybraných prvků, zde chlor. Zajímá mě, které macerály má autorka práce na 

mysli, a v čem, jestli v nedopalu z černého či hnědého uhlí. 

o Str. 24: věta: „Tímto procesem dojde k vyzáření odpovídajícího kvanta energie 

(E=h.ν) o určité vlnové délce, což se projeví čarami ve spektru (charakteristická 

dvojice píků Kα a Kβ)“. Nelíbí se mi pojem „pík“, asi bych dal pás. 

o Str. 24 je uvedeno v textu „brzdné“ záření, nemáte na mysli záření spojité?  

o Obr. 19, str. 40, obdobně obr. 22, str. 48, obr. 25, str. 56 a obr. 28 na str. 64 – mohlo 

být dáno měřítko. Rovněž mohlo být pro lepší názornost pomocí písmen například A a 

B dáno, kde začíná a končí dráha paprsku, aby to bylo jednoznačné.  

 

 

Otázky k obhajobě: 

 

o Str. 26, věta: „Comptonův jev je rozptyl fotonů na volné nabité částici, např. na 

volném elektronu z horní elektronové vrstvy atomu.“ Věta je kostrbatá. Co znamená 

horní vrstva elektronů? Nepřesně napsáno. 

o Str. 55, obr. 24, vybraná závislost mezi Al a Si pro nedopal B, mohly být 2 přímky 

s koeficienty korelace, prosím vysvětlit. 

o V obsahu je vygenerován 2x seznam obrázků. 

 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

     

Diplomová práce přináší nové poznatky v oblasti využití vlnově-disperzního rentgenového 

fluorescenčního spektrometru, který je levnější, včetně funkce mapování, k měření distribuce 

prvků na průřezu zrn nedopalů i ve spojení a porovnání výsledků s metodou laserové ablace 

LA-ICP-MS. Metoda je vhodná pro stanovení obsahů jak majoritních, tak i minoritních prvků 

u nedopalů. Lze usoudit na jednotlivé korelace mezi prvky a vyhodnotit, jaká může být 

závislost mezi nimi, či na jaké minerály se mohou v nedopalech vázat. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

     

Celkem bylo využito 59 literárních odkazů, což je dostačující pro diplomovou práci tohoto 

rozsahu. Jednalo se o impaktované časopisy, monografie, knihy, či jejich části, www odkazy a 

českou literaturu ve formě článků apod. Literatura je citována dle ISO normy.  
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7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

     

Diplomová práce je výborně a srozumitelně napsána, s minimem překlepů, asi 3 na celou 

práci. Po formální i jazykové stránce je práce na vynikající úrovni. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

    

Doporučuji proměřit více typů nedopalů a udělat z výsledků odborný článek, který by mohl 

být uplatněn v zahraničním impaktovaném časopise. Právě využití vlnově-disperzního 

rentgenového fluorescenčního spektrometru je žádoucí k porovnání výsledků z metody LA-

ICP-MS. Korelace mezi prvky jsou dobře provedeny. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím: 

 

 

 

-výborně- 

      

 

 

 

    Dne: 19.5.2014 

 

 

  

 

 
     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


