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Volba tématu a cíl práce 

 
Diplomová práce je zaměřena na problematiku měření a vyhodnocování distribuce prvků na 

studovaném povrchu vzorku. K tomuto účelu byl použit vlnově-disperzní rentgenový fluorescenční 
spektrometr, jehož využití pro tyto účely je zcela nové a v mnoha ohledech unikátní. Výsledky 
získané touto cestou byly navíc porovnány s výsledky naměřenými metodou LA-ICP-MS.  
 Kromě otestování možnosti použití vlnově-disperzního rentgenového fluorescenčního 
spektrometru k měření distribuce prvků na zvoleném povrchu byla diplomová práce zaměřena také 
na interpretaci naměřených dat. Hlavním cílem v této oblasti bylo vyhodnocení vzájemných 
asociací prvků v zrnech nedopalu. Tyto výsledky jsou významné především proto, že způsob vazby 
prvků v uhlí určuje z velké části jejich těkavost a další chování při spalování uhlí.  
 Zadání a cíle diplomové práce byly beze zbytku splněny. 
 
Závěry práce a její přínos 
  

Bylo zjištěno, že vlnově-disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr lze pro studium 
distribuce prvků na měřeném povrchu vzorku použít podobně jako např. dosud běžně používanou 
metodou LA-ICP-MS.  

Co se týče vzájemných asociací prvků v zrnech nedopalu, byl pozorován společný výskyt 
prvků Si, Al, O a K (vazba v aluminosilikátech), Ca a Mg (výskyt v uhličitanech), Fe a S (asociace 
se sulfidickými minerály) apod. Měření prokázala rovněž vysokou těkavost S, jejíž obsahy na 
povrchu byly výrazně nižší než uvnitř nedopalového zrna. Tato zjištění považuji za významná 
především v souvislosti s omezováním emisí při spalování uhlí. 
 
Hodnocení experimentální zručnosti a práce v laboratoři 
  

Diplomantka prokázala pečlivý přístup, samostatnost a zručnost jak při vlastní práci 
v laboratoři, tak i při provádění výpočtů s tím spojených, při vyhodnocování výsledků apod. 
V odevzdaných výpočtech či vynesených grafech se vyskytovalo minimum chyb a nedostatků. 
Tento zodpovědný a svědomitý přístup hodnotím velice kladně. 
 
Práce s literaturou a využití těchto materiálů při řešení diplomové práce 
  

Oceňuji samostatný a svědomitý přístup při provádění rešerší a získávání studijních 
materiálů. Při zpracování diplomové práce bylo použito a citováno 59 literárních pramenů – ve 
většině případů se jedná o zahraniční literární zdroje a materiály psané v angličtině.  
 
Odborná úroveň, stylistická stránka a struktura diplomové práce 
  

Po odborné stránce je diplomová práce zpracována na velmi dobré úrovni, jednotlivé 
kapitoly na sebe logicky navazují. Vlastní naměřené výsledky je možné porovnat s informacemi 
popsanými v teoretické části. Po stylistické stránce je diplomová práce zpracována přehledně  
a pečlivě, formální nedostatky se vyskytují jen zřídka. 
 



Návrh klasifikace 
 

Práce jednoznačně splnila zadání i požadavky kladené na diplomové práce, proto ji 
doporučuji k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm  

„výborně“. 
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