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Volba tématu a cíl práce 
    

Hlavním cílem diplomové práce bylo vyhodnocení možnosti využití některých 
přirozených složek popela / popílku při spalování uhlí k záchytu těkavých prvků (např. As) 
z kouřového plynu. Tato tematika je v celosvětovém měřítku intenzivně studována, protože 
záchyt pevných částic z kouřového plynu je výrazně efektivnější než je tomu v případě 
volatilizovaných prvků, které velmi snadno procházejí odlučovačem.   
 

Pokud jde o zadání a cíle diplomové práce, byly beze zbytku splněny - diplomová 
práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu.  
 
Hodnocení  práce v laboratoři a při vlastním zpracovávání diplomové práce 
 
 Diplomantka si v laboratoři počínala velice zručně, svědomitě a zodpovědně. I přes 
poměrně velký rozsah experimentální práce byly všechny experimenty provedeny precizně  
a velmi pečlivě. Totéž platí také o vyhodnocování naměřených dat - v odevzdaných 
výpočtech, vynesených grafech apod. se vyskytovalo minimum chyb a nedostatků. Tento 
zodpovědný a pečlivý přístup hodnotím velice kladně. 
 
 V rámci své diplomové práce se diplomantka rovněž podílela na řešení projektu  
SP 2017/58 – Specifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním inženýrství. 
 
Hodnocení práce z hlediska struktury, úplnosti a návaznosti jednotlivých částí  
 

Členění práce považuji za přehledné. Vzhledem k velkému množství dat a obrázků 
neobsahuje práce samostatnou kapitolu Výsledky a diskuse, protože prezentované výsledky 
jsou (z důvodu lepší orientace v textu) diskutovány průběžně v rámci jednotlivých kapitol.  

Velice oceňuji také vzájemnou návaznost mezi informacemi prezentovanými 
v teoretické části a diskusí vlastních naměřených výsledků. Celkové zpracování a rozvržení 
diplomové práce tedy považuji za logické a přehledné.  
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Práce s literaturou a využití těchto materiálů při řešení diplomové práce 
     

Chtěla bych na tomto místě ocenit výběr literárních pramenů – použity byly především 
příspěvky ze zahraničních impaktovaných časopisů (celkem 38); jde o články publikované 
v posledních letech přinášející nové a velmi zajímavé poznatky (které byly vhodně začleněny 
do diskuse vlastních výsledků). 

 
Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
     

Při řešení diplomové práce bylo zpracováno velké množství dat a informací, což bylo 
nepochybně velmi náročné. Přesto bylo vše vyhodnoceno velice pečlivě a spolehlivě. Po 
stylistické stránce je práce na velmi dobré úrovni, formálních nedostatků je v práci jen velmi 
málo.  
 
Závěry práce a její přínos 
 

V celosvětovém měřítku je v současnosti patrná intenzivní snaha vázat volatilizované 
prvky v kouřovém plynu na vhodný sorbent či přímo některou ze složek popela / popílku. 
Hlavní výhodou tohoto přístupu je praktické řešení snižování emisí nejtěkavějších (a často i 
velmi toxických) prvků, které jinak velmi snadno procházejí odlučovačem.  

 
V diplomové práci bylo zjištěno, že nejen CaO, ale také minerály s obsahem Fe mohou 

příznivě ovlivňovat záchyt As, Se, Cl a Br. Toto zjištění je významné především proto, že obě 
tyto majoritní  složky jsou v popelech / popílcích z fluidního spalování přirozeně obsažené. 

 
Vzhledem k celosvětovému zájmu o tuto problematiku je zde jistě i velký potenciál 

pro zpracování těchto výsledků formou kvalitní zahraniční publikace. 
 
Návrh klasifikace 
 

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

 
„výborně“. 

 
  

V Ostravě 
  
 Dne 

 
18.5.2017      
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