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Volba tématu a cíl práce 
Zaměření diplomové práce se týká problematiky, která je v současnosti velice aktuální  

a v celosvětovém měřítku je intenzivně studována – jde o snahu zachytit těkavé toxické prvky 
obsažené v kouřovém plynu při spalování uhlí.  
 Cílem této práce bylo studium možnosti záchytu S, Cl, Br, As a Se pomocí Al2O3 a CaO 
obsažených v popelech. Důraz byl kladen především na obsahy obou majoritních složek a výše 
uvedených těkavých prvků ve  frakcích ložového popela a úletového popílku a na vyhodnocení 
případných vzájemných souvislostí. Tato problematika byla studována především s ohledem 
na možnost záchytu těkavých prvků z kouřového plynu na pevné částice úletového popílku, které 
jsou s velkou účinností zachytávány v odlučovacím zařízení (narozdíl od plynné fáze).  
 Zadání a cíle diplomové práce byly beze zbytku splněny. 
 
Závěry práce a její přínos 
 V bakalářské práci bylo zjištěno, že ve frakcích popelů odebraných z fluidní elektrárny se 
obsahy S, Cl, Br, As a Se zvyšovaly s rostoucím obsahem CaO. Toto zjištění považuji za významné 
především v souvislosti s odstraňováním těkavých prvků  z kouřového plynu při spalování uhlí. 
Další velkou výhodou uvedeného závěru je skutečnost, že CaO je produktem termického rozkladu 
vápence, který je často přidáván v elektrárnách k uhlí kvůli odsiřování spalin.  
 
Hodnocení experimentální zručnosti a práce v laboratoři 
 Studentka prokázala samostatnost a velkou zručnost jak při vlastní práci v laboratoři, tak  
i při provádění výpočtů s tím spojených, při vyhodnocování výsledků apod. V odevzdaných 
výpočtech se vyskytovalo minimum chyb a nedostatků. Tuto svědomitost a zodpovědnost hodnotím 
velice kladně. 
 
Práce s literaturou a využití těchto materiálů při řešení diplomové práce 
 Při zpracování bakalářské práce bylo použito a citováno 36 literárních pramenů – ve většině 
případů se jedná o zahraniční literární zdroje a materiály psané v angličtině. Práci s literaturou  
a využívání získaných informací ke zpracování bakalářské práce hodnotím velice pozitivně. 
 
Odborná úroveň, stylistická stránka a struktura diplomové práce 
 Celkové zpracování bakalářské práce považuji za zdařilé. Práce je zpracována na velmi 
dobré odborné úrovni, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, informace popsané v teoretické 
části tvoří základ pro porovnání s vlastními naměřenými výsledky. Stylistické nepřesnosti  
a formální nedostatky se vyskytují jen zřídka, proto i po této stránce práci hodnotím velice kladně. 
 
Návrh klasifikace 
 

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

„výborně“. 
 

V Ostravě dne 11.5.2015      
                Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D. 


