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Diplomová práce shrnuje starší i novejší poznatky z literární rešerše k dané problematice.

Tato cást práce predstavuje dobré východisko pro vlastní experimentální cást Autorka

využila své predchozí odborné prupravy na strední mlynárské škole a obohatila úvodní cást

o radu praktických infonnací, které jsou pro výrobce kypricího aditiva užitecné nejen

technologicky,aleiprovyužitíprimarketinguproduktu.Kvlastnímurešeníproblémurízení

reaktivity dihydrogenfosforecnanu sodného (SAPP) pristoupila s nevšedním pracovním

nasazenímaneváhámrícinadšením.Zastrohýmitabulkamivýsledkushmutýchdo

statistického vyhodnocení jsou ukryty rozsáhlé soubory merení reakcních rychlostí, která jsou

nárocná na peclivost provedení, což je komplikováno pomerne jednoduchou konstrukcí mericí

aparatury, jejíž obsluha v dusledku toho vyžaduje znacnou zrucnost a trpelivost Pro získání

složitejšíhoatímpresnejšíhoprístrojovéhovybavenínebylkdispozicianidostatecnýcasani

fmancní prostredky, presto bylo dosaženo velmi zajímavých výsledku s praktickou

využitelností pri optimalizaci aditivace nadouvadla pro nastavení konlaétne požadovaných

stupnu reaktivity.

Prísný hnidopich by jiste v práci dokázal najít nekteré formální nepresnosti jako napríklad

na str. 14 oznacení uhlicitan místo hydrogenuhlicitan, na str. 23 dihydrogenfosforecnan sodný

místo disodný, nebo jazykovou neobratnost na str. 93: "Obsah hlavní složky.. byl proveden

fotometrickoumetodou...",aletojsoudrobnosti,kterésevyskytnouvkaždémdíle.

I když hlavním tématem práce jsou merení reakcní rychlosti, možná by si pro celkové vyznení

práce zasloužil ponekud více prostoru popis technologie SAPP, který je pojat velmi strucne.

Popis pritom v nekterých bodech zcela nekoresponduje s obrázkem, na který se odvolává.

Nelze také úplne souhlasit s tvrzením na str. 35, že je fotometrická metoda stanovení obsahu

fosforumetodouzákladní.Toustálezustávástanovenígravimetrické,bytjecasoveponekud

nárocnejší. Tato konstatování ovšem nijak nesnižují hodnotu predložené práce.

Recenzovaná práce je úcelne rozclenena do prehledných kapitol, které na sebe

systematickynavazují.Zvýsledkumereníizkonstatovánívzáveruvyplývá,žeautorka

splnila zadáni práce, ovšem s výhradou, že jeho poslední bod, tzn. návrh aditiv pro snížení

reakcní rychlosti SAPP, není v práci vyjádren explicitne jako jednoznacné doporucení,

vyplývá ovšem z provedených merení.



Kprácinemámzávažnejšípripomínky.Jakuvedenovýše,pomíjímdrobnénepresnosti,

které nemají vliv na srozumitelnost práce. Naopak ocenuji, že i s pomerne jednoduchou

prístrojovou výbavou byla zmapována celá škála aditiv, která pricházejí pro úpravu reaktivity

SAPPv úvahu. Toto je nesporným praktickým prínosem práce, kterou na základe uvedených

skutecností hodnotím známkou
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