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Autor se ve své diplomové práci "Kryogenní mletí v kapalinách jako metoda prípravy vzorku
pro prvkovou analýzu" zabývá kryogenním mletím ruzných typu vzorku od pud pres celulózu
až po vzorky textilu. K tomuto využívá jak suchého tak i mokrého mletí a snaží se
optimalizovat kroky techto postupu. Úcinnost mlecího procesu pro daný typ materiálu je
charakterizována na základe rozdelení velikosti cástic (PSD).

V první cásti své diplomové práce, která má 19 stran, autor popisuje mlecí techniky
využívané pro prípravu vzorku. Autor se rozhodl pro delení na suché, mokré a kryogenní
mletí a ke každému z nich prikládá i jejich praktické využití. Na konci této cásti se venuje i
popisu nekterých metod vyžadujících jemne namleté vzorky. Celá tato cást je zpracována na
velmi dobré úrovni a muže sloužit i jako materiál pro získání základních informací o mletí.
Presto bych mel k této cásti nekolik výtek. Jedná se zejména o skutecnost, že autor používá
znacne dlouhá souvetí. Tím se text v nekterých pasážích stává obtížneji pochopitelný. Dále
autor obcas používá anglické výrazy nebo výrazy prevzaté z anglictiny prestože pro ne
v ceském jazyce máme vhodná slova (napr. determinován - stanoven, slurry lCP-OES 
suspenzní technika lCP-OES, ...). V nekterých prípadech má autor špatne mezery mezi císly a
jednotkami, címž text dostává jiný smysl.

V další cásti autor popisuje použité prístroje a chemikálie. Tady by se zajisté hodil nejen
obrázek kryogenního mlýnu ale i zarízení pro merení velikosti cástic a zejména schéma tohoto
prístroje. Dále u ultrazvukové lázne, laboratorních vah a laboratorní sušárny nemá autor
uvedenu znacku výrobce ani typ zarízení.

V experimentální cásti se autor venuje popisu jednotlivých mlecích postupu. Nadpisy tabulek
v této cásti jsou nedostatecné, napr. tabulka s názvem "Parametry mletí" se vyskytuje na 6
ruzných místech. V bodech 3.1.3 a 3.1.4 autor píše o optimalizaci mlecích procesu, ale v textu
neuvádí v jakém rozsahu byly tyto jednotlivé kroky meneny a na základe ceho byl postup
v tabulce 2 zvolen jako optimální.

V kapitole výsledky a diskuze se autor zabývá hodnocením kryogenního mletí na základe
rozdelení velikosti cástic. V této cásti se vyskytuje 21 grafu a 21 tabulek. Úroven této cásti
znacne sráží nedostatecné popisky tabulek a grafu. Napríklad graf1 - všechny 3 krivky mají
oznacení H6, dry a z grafu není vubec patrné, k jakým parametrum jednotlivé krivky patrí.
Stejná situace je i u tabulek; napr. nadpis sloupce H6D, ale nikde není uvedeno, co se pod
touto zkratkou nebo oznacením skrývá. Tento zpusob oznacování se vyskytuje u všech grafu a
tabulek v této cásti a je naprosto nedostacující. Tímto se tato cást stává znacne
komplikovanou a težkou na orientaci v datech. navíc v textu casto chybí odkazy na grafy a
tabulky, ke kterým se daná cást textu vztahuje.
V tabulce 17 autor porovnává PSD pro optimalizované parametry suchého a mokrého mletí.
Ovšem pro optimalizované parametry suchého mletí má PSD horší parametry než pro
"neoptimalizované" suché mletí. Proto mi prijde ponekud podivné nazývat tyto parametry
jako "optimalizované".
Na strane 45 máte uvedeno " ... postupem prípravy zminovaným v kapitole (O)". Není tedy
vubec zrejmé jaké podmínky mletí jste použil pro dané vzorky.
Na záver byste mohl uvést, aspon pro optimální zpusob mletí, jaká je reprodukovatelnost príp.
opakovatelnost techto procesu.



V kapitole venující se zhodnocení pro analýzu suspenzí pomocí lCP-OES techniky autor píše,
že namletý materiál není vhodný pro tuto analýzu. Jako duvod uvádí skutecnost, že by došlo
k ucpání zmlžovace. Pritom ale žlábkové zmlžovace jsou konstruovány pro dávkování cástic
o velikosti až 200 um. Je velká škoda, že experimenty s lCP nebyly provedeny, protože by
experimentálne ukázaly jak duležitým parametrem muže být velikost cástic pri zmlžování
suspenzí.

Práce obsahuje velmi zdarilou literární cást, která nás dobre pripraví na problematiku, která je
rešena v experimentální cásti. Experimentální cást obsahuje velké množství výsledku, jejichž
úroven je ale velmi znacne snížena velmi špatným popisem grafu a tabulek. Z tohoto duvodu
hodnotím predloženou práci jako

velmi dobre - mínus

Otázky:

1. Jakáje opakovatelnost prípadne reprodukovatelnost mlecích procesu?

2. Na grafu 5 máte zobrazeny PSD pro 4 ruzné zpusoby mletí. Krivka H6231 má
mnohem užší profil ajejí maximum je posunuto k nižším hodnotám než u krivek H6D
a H6WU. Presto je výsledná hodnota d(0,9-0,1) vyšší než u H6D a H6WU. Címje to
zpusobeno?

3. Záverem Vaší práce je tvrzení, že kryogenní mletí neposkytuje dostatecne jemné
cástice pro analýzu suspenzí metodami lCP. Analýzy suspenzí se ale provádí. Jaké
mlecí techniky jsou tedy pro tyto analýzy využívány?
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