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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená diplomová práce odpovídá zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
V předložené práci na sebe jednotlivé kapitoly plynule navazují, autor nejdříve popisuje proces
biosorpce a možnosti jeho ovlivnění, pak se věnuje popisu izoterem a metodice jejich výpočtu a v
praktické části se věnuje samotnému experimentu, jehož výsledky pak zhodnotí. Poněkud nelogická a
zmatená je volba jednotlivých podkapitol v kapitole 3 Modelování izoterem, konkrétně kapitola 3.1,
která by neměla být součástí teoretické části (týká se i některých dalších, které obsahují jen
výpočtovou rovnici) a kap. 3.1.1, která by měla v podstatě rozvíjet informace uvedené v kapitole 3.1.
Nevhodný nadpis je rovněž zvolen i pro kapitolu 4.2 „Metodika biosorpce“ vzhledem k obsahu by
bylo vhodnější kaptilu pojmenovat „Metodika modelování adsorpčních izoterem", kde by měly být
uvedeny použité vztahy k jejich výpočtu.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Autor si vytyčil za cíl ověření schopnosti pomerančové kůry sorbovat síranové ionty, modelování
biosorpčních izoterem a srovnání jejich matematických modelů se získanými výsledky.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Řešené téma je zajímavé a poměrně náročné. Je na škodu, že autor ne zcela úplně tuto problematiku
popsal ve své práci. Mám i jednu závažnější připomínku, a sice k rozsahu diplomové práce, která má
pouhých 29 stran a to jsou mnohdy podkapitoly uváděny na nové stránce, takže vznikají prázdná
místa (str.11, 13, 18, 19). Domnívám se, že vzhledem k tomu, že se jedná o stěžejní teoretickou část
řešené problematiky v diplomové práci, se autor měl více a mnohem podrobněji zabývat textem v
kapitole 3 „Modelování izoterem“ a jejich podkapitolách (k čemu slouží, proč se vypočítávají, na co
lze usuzovat na základě jednotlivých výsledků získaných v rámci jednotlivých typů izoterem, apod.).
Navíc, jak jsem již uvedla, kapitola 3.1 „Metodika výpočtu, klasifikace izoterem“ by měla být spíše
uvedena v rámci metodik v Praktické části“ a měla by být nazvána jen „Metodika výpočtu izoterem“
protože jsou v ní uvedeny pouze rovnice, nikoliv klasifikace. Ta je pak v této souvislosti trochu
nelogicky uvedena jako její podkapitola 3.1.1 „Čtyři hlavní skupiny izoterem“. Kapitola tak působí
nesourodě, díky své strohosti je nesrozumitelná a nejasná. Diplomová práce tak jako celek působí
spíše jako sylabus na dané téma, než souhrn zjistěných informací o řešené problematice.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Autor ve své práci potvrdil, že pomerančová kůra je schopná sorbovat sírany a také získal
odpovídající izotermu, ale, jak sám uvádí, není pro jejich sorpci vhodným sorbentem a navrhuje
věnovat se dále problematice biosorpce síranů.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Autor použil 42 literárních pramenů, většinou zahraničních.

7. Hodnocení formální stránky.
Jazyková stránka práce je zpracována na velmi dobré úrovni, občas se v textu nachází překlepy. Po
formální stránce je práce spíše průměrná. V předložené práci, kterou jsem přečetla, měl autor
nastaveny nezvykle široké okraje stránek a strana 11 je zbytečně prázdná, podkapitola 3.1 by měla
být na stejné stránce (stejná situace je i na str. 13, 18, 19). V práci jsou některé rovnice (např. 3-9, 13
a další) hůře čitelné, autor mohl použít funkci pro psaní rovnic.

8. Jaký je způsob využití práce?
Práci je možné využít jako podklad pro další výzkum biosorpce síranů.



9. Celkové hodnocení práce.
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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