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opo'rlentní posudek bakalářské práce

Jmétro studenta. Josef Duliškovič

Jméno oponenta: cndřej Choclrolatý

Téma Eiakalářské práce: Využití sorpčních schopností jílů společnosti LB Minerals s.r.o.

Fráce studenta Duliškoviče se zabývá rnodifikací jílů humínovými látkami. Práce je logicky
dělená rra jednotlivé ka.pitoly. V úvodu autor stručně a srozumitelně vysvětluje danou
problerriatin<u. V teorretické části je vysvětleno' co jsou humínové látky a co je jíl a 1íIový
minerál. obecné prrincipy chemictrých a ťyz|ká|nich dějů, které probíhají V daných
materiálech a chemických látkácla jsou srozumitelně vysvětleny a doplněn5, přehlednými
schématy. V někteých případech nebyla dodržena chronologičnost citací v textu. Rešerše je
až příIiš obecná a cJh1,|j zde podrobnější informace o j1Ž používaných aplikacích a
výzkurnech. Z rešerše nevypljivají úplně jasně cíle bakalářské práce. ly' úvodu experimentální
části jsou cíle uvedeny, ale ve]lmi obecně. Velmi precizně jsou Zpracová.ny kapitoly zabývajici
se přípravou rrzorků a pouŽitými analvtickými metodami. Lze si pře,1stavít, že wa základě
urvedených inficrrrrací brrcie možno experimentbez problémů zopakovat. Student prrrredl velké
množství expr:rimentální práce a rněření. Z práce vyplývá, že se důktradně seznámil s
metodikcu a byl ji chop,:n úspěšně aplikovat během experimentálního programu. Irtra str. 46
nejsou oi1íslovány ro,;nice. Y závěnl práce jsou stručně a velmi srozunritelně shrnuty zajimavé
výsledky. Fráce obsahuje návrh na další pokračování experimentů. Cí1e práce bylly splněny.
Práci dopr,oručtrji k otrhaLj rlbě.

Doplňujír;í atázky'.
1) Flii příplravě vzorl;ů je uvedeno, že byly sušeny 2 dny na vzduchu při pokoj,:lvó teplotě.
Bylo by možnr: vzorlly srršit při zvýšenť: teplotě a urychlit tak experiment?

2) Islou nějaké dlalší lnetody odstraňování téŽkých kovů' které se používají v zenrědělství?
Jak si sttr:ií v p,orovnátrí s využitím orgarricko-minerálních komplexů jíiů? (cena, účinnost)

Navrhovlilnn y,i sl edná kl asifikace (ne h od í t: í škrtně t e) výborně
rrelrni-dehÉe
d€bř€
new*revěl

\i Plzni,tjne I6. 20lB

doc. fing. Milan Ed!, Ph.D"
děkan FST


