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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 plně odpovídá zadání. Cíle byly splněny. 
 

 

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

      

 Práce je dobře strukturovaná, kapitoly na sebe navazují. Lze konstatovat, že 
diplomová práce je úplná. 
 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 
     

 Práce má 8 kapitol. V úvodu je nastíněn problém studia chování těkavých prvků při 
fluidním spalování uhlí, především na problém těkavosti S, Hg, As, Se, Cl a Br a jsou 

definovány cíle práce. V teoretické části je věnována pozornost minerálům v uhlích (prvky, 

majoritní, minoritní a stopové), poté je uvedeno chování prvků v elektrárně při spalování uhlí 
– vliv volatilizačně-kondenzačního mechanismu a těkavosti, včetně složení popelů po 
spalování uhlí s následnou emisí. Je diskutována i možnost záchytu prvků v kouřovém plynu 
a sorpce na materiálech na bázi C, Ca a Fe s kritickým porovnáním sorbentů. Praktická 
experimentální část definuje vzorkovou základnu jednoho ložového popela a tří úletových 
popílků, jež jsou poté v diskuzi srovnávány. Dále je popsána technika rentgenové 
fluorescenční spektrometrie, příprava zrnitostních frakcí. Následně jsou uvedeny obsahy 
v celkových vzorcích a prvků v jednotlivých zrnitostních frakcích a zjištěny vztahy mezi 
obsahy studovaných prvků u jednotlivých materiálů a zjištěny jejich korelace. V závěru jsou 
shrnuty hlavní výsledky. Jsou uvedeny seznamy obrázků, tabulek, apod. 
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4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
     

 K práci mám tyto připomínky: 
 

- Str. 16, 2. odstavec má být uvedeno v tab. 9, ne v tab. 8. 

- Překlepy na str. 16, 19 a 20 – názvy minerálů, apod. 
- Obr. 2, str. 21 – chybí jednotka u teploty 

- Str. 22, tab. 15 a 16 – vysvětlit zkratku LOI. 
- Str. 25, obr. 5 a str. 29, obr. 10 – špatná kvalita obrázků. 
- Str. 26, měrný povrch dle „bet“, používejte dle „BET“, psát všechno velkým.  
- Str. 28, je uvedeno citace 29 – to není dle Howera a kol. Správně tam měla být citace 

28. 

- Obdobně je nesprávné číslo u citace na str. 32, kde je citace č. 30 a měla být citace 

č. 29. 

- Str. 34 a 35 – co znamená Nm3
 v jednotce mg/Nm

3
 u obr. 14 a 15? 

- Jaký typ odlučovače byl použit? (Bylo v DP práci psáno, že vzorky byly odebrány ze 
tří sekcí odlučovače, můžete vysvětlit?) Znáte technické parametry odlučovače?  

- Kapitola 5.3 mohla být přehledněji provedená ve velké tabulce. 
- Str. 41, kolik procent odsiřovacího aditiva se přidává do výrobního procesu? 

- Str. 46, poslední odstavec, 1. věta – je nedokončená. 
 

 

Prosím, zodpovědět u obhajoby: 
 

- Jaký typ odlučovače byl použit? (Bylo v DP práci psáno, že vzorky byly odebrány ze 
tří sekcí odlučovače, můžete vysvětlit?) Znáte technické parametry odlučovače?  

- Str. 22, tab. 15 a 16 – vysvětlit zkratku LOI. 
- Stanovení jednotlivých obsahů bylo provedeno s jakou chybou? 

- Str. 41, kolik procent odsiřovacího aditiva se přidává do výrobního procesu? 

- Chybí mi vysvětlit v závěru, kam by mohla práce dále v budoucnu směřovat a 
navazovat v dalších pracích. 

 

 

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

    

 Jsou uvedeny výsledky chování těkavých prvků S, As, Se, Cl a Br při spalování uhlí 
v cirkulujících fluidní elektrárně. Je věnována pozornost distribuci těchto prvků mezi 
jednotlivé zrnitostní frakce ložového popela a úletových popílků a možnost posouzení záchytu 
těchto prvků na vybrané složky popela či popílku a vzájemné korelace. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

     

 Všechny literární zdroje jsou zahraniční, což nesmírně kladně hodnotím. Zdrojů je 
celkem 38.  

 

 

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

 Diplomová práce po formální stránce je v pořádku. V práci je minimum překlepů, pár 
vět mohlo být napsáno vhodněji a odborněji. 
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8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

     

 Výsledky práce by měly být publikovány. Práce přináší poznatky, které byly uvedeny 

v tomto posudku v bodě 5. 
 

 

9. Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
    

 Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím: 
 

-výborně- 

      

 

 

 

    Dne: 15.5.2017    

 

 
      

  Podpis oponenta práce 

 

 

 

Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


