
Hodnocení diplomové práce – vedoucí

Autor hodnocení: doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Oponenti: Ing. Zuzana Kolářová
Téma: Studium biosorpčních izoterem síranových iontů na pomerančovou kůru
Verze ZP: 1
Student: Bc. Richard Moravec

1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Kladně hodnotím zájem autora o řešenou problematiku i jeho aktivní přístup, tvůrčí činnost při studiu
problematiky izoterem a samostatnost po celou dobu zpracování závěrečné práce. Na své práci
pracoval průběžně. Po celou dobu zpracování závěrečné práce komunikoval s vedoucím práce.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená závěrečná práce řeší aktuální téma. Autor se zabývá originální tématikou, a sice studiem
biosorpce síranových aniontů pomocí aktivované pomerančové kůry. Výsledky jsou interpretovány
modelací jednotlivých adsorpčních izoterem a na základě zjištěných skutečností posoudit průběh
sorpce.

Závěrečná práce má pouhých 29 stran vlastního textu a to ale včetně 14 obrázků. K jejímu
vypracování bylo použito 42 domácích i zahraničních literárních pramenů.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Lze konstatovat, že veškeré body uvedené v zadání závěrečné práce byly splněny v plném rozsahu.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Závěrečná práce je zpracována vcelku dobře. Musím vyzvednout praktickou část, která je na velmi
dobré úrovni. Naopak některé kapitoly by zasloužily větší autorovu pozornost. Domnívám se, že
rozsah je pro zpracování diplomové práce nedostatečný a neúplný. Navíc práce obsahuje i mnohá
volná místa, díky formálním nedostatkům, takže se snižuje i počet stran vlastního textu.

Jinak grafické přílohy vhodně doplňují textovou část. Autor prokázal, že se v dané problematice
výborně zorientoval, o čemž svědčí jeho nastudování poměrně náročné problematiky, kterou jsou
adsorpční izotermy, je tedy schopen pracovat s odbornou literaturou a má tvůrčí schopnosti, jen je
patrně nedokáže podrobněji slovně vyjádřit?

K závěrečné práci mám následující kritické připomínky:
- v kapitole 3 autor nelogicky řadí podkapitoly,
- některé podkapitoly v textu, především ty, které se zabývají metodikou výpočtu, by měly být
součástí Praktické části.

5. Hodnocení formální stránky.
Závěrečná práce je místy nesrozumitelná a to díky tomu, že autor některé informace, uvedené v
teoretické části, příliš zestručnňuje a vytrhává z kontextu.

Připomínky k formální stránce: autor se při zpracování diplomové práce zcela neřídil směrnicí děkana
pro vypracování diplomové práce:
- nerozlišuje se mezi obrázky a grafy, vše jsou obrázky, tím se i patrně autor dopustil chyby, že v
práci neuvedl seznam obrázků, ale jen grafů.
- v celé práci je nejednotný formát odstavců,
- i podkapitoly jsou mnohdy uvedeny na zvláštní stránce, čím vznikají zbytečně a nelogicky volná
místa,
- k psaní vzorců mohl autor využít word a nemusel v práci používat nevhodné kopie atd.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky jsou přínosem pro celé studium biosorpce, lze zjištěné poznatky publikovat.



7. Celkové hodnocení práce.
DOPORUČUJI k obhajobě.
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