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Posudek na dizertační práci Ondřeje Šebka „Multielementární chemická
analýza popílků ze zpracování druhotných surovin olova“
Práce je založena na obsáhlém souboru autorových prací, je vypracována logicky a výsledky jsou
členěné do jednotlivých tématických skupin. Cíly disertační práce bylo nalézt optimální
metodiku pro víceprvkovou analýzu popílků a navrhnout protokol pro analýzu geologických
materiálů, jako jsou popílky z průmyslových činností s vysokým obsahem olova a dalších prvků
pomocí ICP OES, dále posoudit metalurgické popílky katalyzátory a uvolňování kovů z nich,
(Pb, Cd, Zn z popílků a Pd a Pt z katalyzátorů) pomocí loužicích testů. Třetím okruhem bylo
stanovení nízkých obsahů síry v geologických vzorcích pomocí ICP OES a spalovací metodou
s IČ detekcí.
Hledání vhodného typ rozkladu zahrnovalo 7 typů rozkladů certifikovaného materiálu a čtyř
druhů popílku. Výsledky, detailně popsané a diskutované v řadě prací, ukazují, že neexistuje
jednoznačně „nejlepší“ metoda pro rozklad, a vždy je potřeba postupovat s vědomím účelu, pro
který je dané analytická úloha zpracovávána, protože jedním druhem rozkladu nelze uvolnit do
roztoku všechny zájmové prvky najednou s požadovanou výtěžností. Z výsledků a diskuze
k tomuto tématu j jednoznačně vyplývá vysoká erudice a znalost zpracovávaného tématu.
Studie loužících testů popílků ukázaly, že kritický je způsob jejich vzniku, protože vznikají
směsi různého mineralogického složení, které ovlivňuje vyluhování kovů. Dalším významným
faktorem pak je tvorba sekundárních fází při stárnutí a loužení popílků. Tématika je dopodrobna
rozvedena v řadě prací, kde je uchazeč spoluautorem.
Posledním tématem práce bylo stanovení nízkých obsahů síry v 15 certifikovaných referenčních
materiálech. Bylo prokázáno, že při stanovení ICP OES stanovení S silně koreluje s množstvím
přítomného Ca a Al, a může tak významně ovlivnit správnost stanovení S. Proto byla navržena
sada standardů s různým obsahem Ca a Al. Toto řešení přineslo dobré výsledky stanovení S. Jako
srovnávací metoda byla spalovací infračervená spektroskopie. Pro koncentrace nad 50 mg/kg
S byla konstatována velmi dobrá shoda obou metod.
Celkově dizertační práci hodnotím jako vynikající, všechny řešené tématiky jsou zpracovány na
vysoké vědecké úrovni, a jejich publikace v impaktovaných žurnálech je dostatečnou zárukou
kvality předkládané práce. Uchazeč dosud publikoval 66(!) prací v časopisech s IF, které byly
celkem 744x citovány, a h index autora má hodnotu 15, což je bezesporu vynikající výsledek,
scientometricky nejméně na úrovni docenta. Uchazeč je dlouhodobě členem velmi výkonného a
erudovaného vědeckého kolektivu, a zabývá se problematikou, která v dnešní době není pro
mnoho vědců příliš atraktivní, protože je pracná, vyžaduje velké a dlouhodobé experimentální
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zkušenosti, a nelze v ní rychle dosahovat scientometricky dobře ohodnocených výsledků. Proto
jsou vědci tohoto typu dnes velmi vzácní, a i proto mají můj obdiv.
Navrhuji tedy, zcela bez výhrad, dělit uchazeči titul Ph.D.
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