Posudek na disertační práci RNDr. Ondřeje Šebka
„Multielementární chemická analýza popílků ze zpracování druhotných surovin olova“
Předkládaná disertační práce je koncipována jako komentované shrnutí výsledků
výzkumu obsažených v pěti publikacích věnovaných podobnému tématu. Autor se podílel na
vzniku těchto publikací podstatnou měrou.
Předkládaná práce obsahuje celkem 132 stran, z toho 39 stran úvodu do studované
problematiky a komentářů výsledků obsažených v připojených publikacích a 93 stran
přiložených separátů publikací autora.
V úvodní části komentovaného textu jsou shrnuty jednotlivé cíle disertační práce,
velmi pěkně jsou zpracovány dějiny těžby a zpracování olova v našich zemích. Dále jsou
popsány způsoby získání a zpracování použitých vzorků, pečlivě jsou probrány jednotlivé
použité experimentální techniky a jsou diskutovány výsledky dosažené v jednotlivých
publikacích. V závěru shrnujícího komentáře jsou pak přehledně uvedeny hlavní výstupy
práce, z nichž vyplývá, že cíle disertace byly jednoznačně splněny.
Obsah předkládané práce svědčí o velmi zodpovědném přístupu autora k řešení
zadaných problémů. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny přehledně a logicky, práce obsahuje
minimum překlepů. Po formální stránce je práce sepsána také pečlivě, pouze bych některé
věty důsledně doporučoval ukončovat tečkou.
Hlavním přínosem předkládané práce je jistě v tom (alespoň z mého pohledu
analytického chemika), že se autor snaží nalézt skutečně účinný způsob předúpravy, rozkladu
vzorků s takto složitou, „odolnou“, matricí pro multiprvkovou analýzu. Myslím si, že řada
našich studentů analytické chemie by byla překvapena, jak je to složitý problém. Kladně také
hodnotím fakt, že ve spojení s každou použitou detekční technikou byl vždy nejdříve
optimalizován a validován celý analytický proces.
Uváděná literatura ve shrnující části je více než dostatečná (přes 60 odkazů). Tabulky i
obrázky, které vhodně doplňují text, jsou na velmi dobré úrovni. Výsledky autorovy práce
byly uveřejněny v prestižních zahraničních časopisech s vysokým impakt faktorem a svědčí o
odborné kvalitě autora.
K práci nemám žádné zásadní připomínky, pouze 3 drobné poznámky a dotazy:
1. Můj první dotaz svědčí o mé neznalosti. V textu několikrát používáte pojem „pórová
voda“ (např. str. 13). Co to je?
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2. Myslím si, že všeobecným analytickým problémem analýzy tuhých vzorků (popílky a
prachy z toho nevyjímaje) je jejich nedostatečná nebo neznámá homogenita. Chci se
proto zeptat – jak jste na tom byl vy s vašimi vzorky popílků. Nejde třeba na základě
možné nehomogenity vzorků vysvětlit některé „ne příliš hladké průběhy závislostí“
uvedených například na obrázcích č. 3 a 4 (str. 21 a 22)?
3. Je možná trochu škoda, že nebyly ve shrnující části více diskutovány výsledky pěkné
práce uvedené jako příloha č. 5.
Tyto připomínky mají pouze doplňující charakter a nijak nesnižují úroveň práce.
Závěr:
Disertační práce RNDr. Ondřeje Šebka odpovídá požadavkům kladeným na
disertační práci v oboru aplikovaná geologie a svědčí o odborné vyspělosti a tvůrčích
schopnostech autora.
Všechny cíle zadání byly splněny v plném rozsahu, a proto doporučuji, aby práce
byla přijata jako podklad pro získání vědecké hodnosti
PhD.

V Praze dne 5.9.2014

Doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc
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