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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Závěrečná práce odpovídá zadání. Vzhledem k množství zpracovávaných dat při provedení
experimentů s montmorillonitem a jeho magneticky modifikovanou formou se základním extrakčním
činidlem - deionizovanou vodou o pH 7, nebylo vedoucím práce požadováno provedení obdobných
experimentů s extrakčním činidlem o odlišném pH.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně hodnocení její struktury, návazností a úplností
jednotlivých částí:
Bakalářská práce zachovává standardní uspořádání absolventských prací, obsahuje seznam použitých
zkratek a symbolů, seznamy obrázků a tabulek a použité literatury. Je zachováno základní členění
obsahu práce na teoretickou a experimentální část s úvodem a závěrem. Jednotlivé kapitoly jsou
logicky členěny a vzájemně na sebe navazují.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Studentka ke zpracování bakalářské práce použila 40 literárních pramenů, z nichž je 24
cizojazyčných. Tento počet lze pro zpracování bakalářské práce považovat za dostačující.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Z hlediska návaznosti kapitol a grafické úpravy je práce přehledná a provedena ve vhodných
barevných kombinacích. Autorka se dopustila řady gramatických chyb a případných nepřesností ve
formulacích, především v části výsledky a diskuse. Tyto chyby jsou důsledkem malých zkušeností
autorky. Navíc se musela autorka vypořádat s relativně velkým objemem dat.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Bakalářská práce jako celek je v širším kontextu pilotní studií k řešené problematice CNT v rámci
projektu předaplikačního výzkumu. Výsledky práce budou součástí příspěvku na konferenci Nanocon
2018 a na jejich základě budou provedeny další experimenty objasňující vliv prostředí na sorpční
vlastnosti montmorillonitu i jeho magneticky modifikované formy.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Studentka během zpracování své práce pracovala svědomitě, zejména po experimentální stránce. Při
zpracovávání textu se výrazně projevovaly malé zkušenosti ve formulacích obsáhlejšího tématu.
Studentka však dbala připomínek a text trpělivě opakovaně přepracovávala.

7. Závěrečné hodnocení práce (doporučení/nedoporučení k obhajobě, známka)
Bakalářská práce splňuje požadavky na závěrečné práce a doporučuji ji k obhajobě. V celkovém
hodnocení se odráží zjištěné formální nedostatky a nepřesnosti v odborných formulacích.
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