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1. Základní zhodnocení závěrečné práce 

Diplomant navázal ve své práci na dřívější experimentální měření katalytického rozkladu N2O 
prováděné v rámci řešení grantových projektů GAČR na Katedře fyzikální chemie a teorie 
technologických pochodů VŠB-TU, kdy byly jako nejaktivnější katalyzátory této reakce 
vytipovány směsné oxidy s obsahem kobaltu, manganu a hliníku. Úkolem této práce bylo 
posoudit optimální množství zvolených promotorů na katalytické vlastnosti  uvedeného 
směsného oxidu. 

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? Pracoval samostatně? Byl 
v pravidelném kontaktu s vedoucím práce? Pracoval na své práci průběžně? 

Diplomat samostatně připravil 2 série katalyzátorů s různým obsahem cesia a sodíku a 
po té je proměřil ve stávající  laboratorní aparatuře pro katalytický rozklad oxidu 
dusného. Tyto experimentální práce zahájil již v létě 2011 a projevil při nich 
laboratorní zručnost a samostatnost. Diplomant se dále musel seznámit s problematikou 
laboratorního testování katalyzátorů, což zahrnovalo zvládnutí práce s poměrně složitou 
experimentální jednotkou, tento úkol rovněž úspěšně zvládl. 

Celkový přístup k zadaným úkolům byl velmi vstřícný, diplomant byl v pravidelném kontaktu 
s konzultantem a vedoucím práce a spolupráce s ním byla bezproblémová. 

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? Hodnotí se splnění 
všech zadaných úkolů. 

Práce odpovídá zadání v plném rozsahu, všechny zadané úkoly byly splněny. 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky 

Práce se umístila na 2. místě školního kola Studentské odborné vědecké činnosti v oboru 
chemie  na FMMI, VŠB-TUO. 

5. Hodnocení formální stránky. Zhodnoťte jazykovou stránku a formální zpracování. 

Po formální stránce je práce zpracována přijatelně, jazyková úroveň je průměrná.  

 



6. Jaký je způsob využití práce? Jsou výsledky práce prakticky využitelné, resp. jsou již 
využívány? Doporučujete výsledky práce publikovat? 

Poznatky získané v rámci práce budou využity při řešení projektu TA ČR 
TA01020336 „Odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné“ 
zaměřeného na výzkum katalyzátorů pro rozklad N2O a převedení výsledků řešení do 
průmyslového měřítka. Výsledky práce jsou připravovány v současné době 
k publikaci. 

7. Celkové hodnocení práce. Zde uveďte, zda práci doporučujete nebo nedoporučujete k 
obhajobě; vlastní hodnocení závěrečné práce (výborně, velmi dobře, dobře, 
nevyhovující) uveďte na jiném místě. 

Práci doporučuji k veřejné obhajobě. 

 

Celkové hodnocení:   výborně 
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