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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

Bakalářská práce odpovídá rozsahu zadání v plném znění. 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

Bakalářská práce, její jednotlivé kapitoly mají dobrou návaznost, celkem práce 

obsahuje pět hlavních kapitol. Ovšem číslování stránek již od seznamu používaných symbolů, 

zkratek, obrázků a tabulek není vhodné. Mělo by spíše být číslováno od úvodu. Kapitola závěr 

není úplná, chybí mi, jak bude práce dále pokračovat, respektive, jaká bude návaznost na praxi 

či další diplomovou práci, obecně lze konstatovat, že závěr je velmi stručný. U experimentální 

části není nic řečeno o standardech, které byly používány. 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

     

 V úvodu práce její autorka uvedla studovaný problém a cíle práce, které mohly být 

dány do samostatné kapitoly. Teoretický rozbor byl proveden poměrně pečlivě z pohledu 

literární rešerše. Tato kapitola je dostačující. Autorka práce se věnovala výskytu prvků v uhlí, 

jejich vazbě, chování při spalování a záchytu volatilizovaných prvků na aktivní uhlí, 

sorbentech na bázi vápníku či dalších sorbentech. Další samostatná podkapitola se týká 

spalování uhlí a vlivu prvků na životní prostředí, včetně toxicity jednotlivých prvků, které se 

nacházejí v uhlí.  

Experimentální část popisuje studované vzorky, přístroje a metody a přípravu 

zrnitostních frakcí ložových popelů a úletových popílků, nicméně chybí mi popis, jaké 
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standardy byly použity. Následně jsou pak stanoveny obsahy a distribuce studovaných prvků 

v zrnitostních frakcích ložových popelů a úletových popílků. Jedná se o sloučeniny daných 

prvků, jelikož obsah prvků je jen u Br a Cl a nejsou ze sloučenin přepočítány obsahy na 

jednotlivé prvky. Poslední část je věnována souvislosti mezi obsahem CaO a Al2O3 na obsahy 

SO3, As2O3, Cl, SeO2 a Br. Není ovšem řečeno, kolikrát vzorky byly proměřeny a s jakou 

chybou byly obsahy sloučenin a dvou prvků předloženy. 

Kapitola závěr, jak již bylo řečeno, je velmi stručná a není napsáno, kam práce dále 

směřuje. 

Kapitola použitá literatura je dostačující. 

 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

     

 K práci mám tyto kritické připomínky: 

 

- Klíčová slova anglicky se píší „key words“, ne „kay words“, jak je za abstraktem 

uvedeno. 

- V českém i anglickém abstraktu je uvedeno místo případného záchytu bromu Br, Be - 

beryllium. Byl studován Br, ne beryllium. 

- V obsahu je několik překlepů u názvů kapitol. 

- Tab. 1, jednotlivá rozmezí, bych asi uvedl naopak, tedy < 1 ppm, 1-10 ppm, 10-50 

ppm a > 50 ppm. 

- Na str. 16, v Tab. 2 je uvedeno fosfor – chemická značka F, což je fluor, fosfor má 

chemickou značku P.  

- V Tab. 3 na str. 17, je uvedeno zirkon s chemickou značkou Zr. Snad zirkonium. 

Zirkon je minerál. 

- Není v textu přímo poukázáno na Tab. 6. 

- V Tab. 6 bych nepoužil slovo sulfát, ale spíše síran. 

- Na str. 22, nadpis kapitoly 2.2. je překlep, kdy namísto „spalování“ je uvedeno 

„splaování“. Obdobně i 1. věta této kapitoly místo „popílek“, a to „polílek“, překlepů 

je v práci poměrně dost. 

- Nedocházelo k úniku prachových částic během mletí? 

- U obr. 3 na str. 32 mi chybí jednotky pro jednotlivé frakce zrn, navíc by mělo být 

uvedeno, že se jedná o procentuální zastoupení jednotlivých frakcí, obdobně i pro obr. 

4.  

- V tab. 12 a 13 je uvedeno, studované prvky, přičemž to jsou sloučeniny kromě Cl a Br. 

Chybí mi přepočet na jednotlivé prvky, které jsou ve sloučeninách, navíc, jak je 

uvedeno v obou tabulkách „celkový vzorek“, má se pravděpodobně na mysli „velikost 

průměrné frakce v milimetrech“. Je použit špatný termín „celkový vzorek“. 

- Kolikrát byly vzorky proměřovány, s jakou chybou jsou uvedena hmotnostní množství 

sloučenin a dvou prvků? 

 

 

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

     

 Bakalářská práce srovnává výsledky s literaturou, avšak není zcela jasné, v čem jsou 

poznatky nové. 
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6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

     

 Studijní prameny byly pečlivě vybrány, je zde řada zahraniční literatury, autorka práce 

se v problematice celkem dobře orientuje. 

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

     

 Co se týče formální stránky práce, práce obsahuje poměrně dost překlepů, už například 

v obsahu, v abstraktu i v celém textu, což snižuje úroveň práce. Jazyková stránka je víceméně 

v pořádku. Některé grafy mohly být lépe zpracovány. Některé pojmy jsou nepřesně uvedeny. 

 

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

     

 Práce má pravděpodobně praktické využití, ale není to zřetelně uvedeno, využití 

k publikaci až po lepším přepracování. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

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

   

-velmi dobře- 

      

 

 

 

   

    

                           

  Dne 20.5.2015  

 

 

 

 
 

         Podpis oponenta BP 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


