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Posudek vedoucího diplomové práce

V literární cásti predložené práce podává autor ucelený prehled o technikách mletí
používaných pro homogenizaci pevných vzorku urcených k prvkové analýze pomocí metod
atomové spektroskopie a pro snížení prumerné velikosti jejich cástic. Zabývá se zejména
procesy suchého mletí, mletí s prídavkem kapaliny a kryogenního mletí. V prípade každé
z popisovaných mlecích technik jsou vyzdviženy prednosti a popsány nedostatky související
s aplikací príslušného postupu. Na záver literární cásti jsou zmíneny základní granulometrické
charakteristiky vzorku vyhovující aktuálne dostupným technikám prvkové analýzy, mezi než
patrí zejména XRF, LIBS a ICP OES spektrometrie.

V experimentální cásti práce je rešena problematika optimalizace postupu kryogenního
mletí pro vzorky hadcové pudy, vláknité celulózy a textilu. V prípade všech uvedených
materiálu je diskutován význam prídavku vody k mletému vzorku. Optimalizovány jsou
parametry mlecího programu, procesy pred-úpravy vzorku a také množství pridávané
kapaliny. Hodnocení úcinnosti jednotlivých mlecích postupu bylo provádeno s využitím
výsledku merení distribuce velikostí cástic pomocí laserového analyzátoru. Autor uvádí, že
prídavek kapaliny v prípade všech testovaných materiálu vylepšil parametry distribuce
velikostí cástic, toto vylepšení však nebylo ani v jednom prípade tak významné, aby umožnilo
aplikaci prímého vstrikování suspenze vzorku do plazmy optického emisního spektrometru
s indukcne vázaným plazmatem (slurry ICP OES). Skutecnost, že se nepodarilo naplnit
ocekávání neprímo formulované v posledním bode zadání diplomové práce, však nijak
nesnižuje její celkovou odbornou úroven. Výsledky predložené v této práci jsou cenným
podkladem pro další studium dosud málo popsaného procesu kryogenního mletí s prídavkem
kapaliny.

V prubehu práce diplomant prokázal vysokou míru samostatnosti a schopnost rešit
komplexní úkoly. Jisté výhrady je možné mít zejména k dodržováni casového rozvrhu práce a
studijním rádem predepsaných termínu.

Vzhledem k uvedeným skutecnostem doporucuji predloženou práci k obhajobe a navrhuji
hodnotit známku
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