
DO l'O IWČENi ŠKOLITELE 

Ing. J)adina Vcliko\ská je od I. rUna 2002 sludenll...ou doktorského studijního programu 
.,Chemické II procesní inžcn>rslvi'" studijnlho oboru .. Chcmid..é Ill'en)rslví", Od srpml 1005 bylu 
preřazcnn do kombino\oné fonn)' s tudin . V souladu se studij ním plánem 1 .. 1J...ončila "šcchn) 
pfedepsnnc pfcdmčty z,",ouškou II \ roce 2005 ůspčšnc složi la státn í dOJ...lorsl...ou LI..OUŠ!..U. V současné 
dobč je ltHl1čstnáno ve společ nosti KORID LK, spol. s r.o. \ Liberci. 

Ve \\é disenační práci se zab)vala studiem divu eleJ...trochcmid.)ch \ laslnos-IÍ disJX'rLi II 
membrán na prlibčh rnikrofihrace modelo\é disperze oxidu titaničitého na asymclrick}'ch Irubl..o\~ch 
membránách loxidu hlinitého. Práce rozšiřuje.: dosavad ní výsledky výzkumu. který je .\ oblasl l 
tlnkových membránovych procesů dlouhodobč na oddi!lcni chcmic~ého inl.Cnýrstvj UFnviChl 
pro\ádčn. Cílem práce b) 10 pfcdc\ Sim s tudium vli\ u zmcll) clcl..lrochcmic!.)ch vlastnosli (i01110\3 

sila, pll. druh clcl..t'ťOlytu) disperze a membrán) na prúběh mi\..rofiltmčního procesu. 
Doktorandka zvltídln \ odpo ... ídajicim rO/..sahu tcoretic!.č 7.:\l..lnd) studo, ane problenmti\..) 

t)'I..njíei se především ral..torú, !.tere prílbčh mil..rofiltmčního procesu 0\ li, iíuji. 
Vlastni cxperimcntálni mčfcn f pa" pokr")vají relath nč; 'š irol..é rozme7i "ombinuci hodnot pll. 

dnllul n "onccntracc elektrolytu. Pro tyto kOl1lbil\tll.:cje Slallovcnu nej enom ust,ílcn;'i hodnota inl~ll/it) 
toku pcnncfiiu při dvou tlnhO\ých rozdílech. nIc i hodnota <·potcnciálu částic dbpcr/c :1 pO\rchu 
mcmbdny. Dálc pakje 1JlIČcluo podminc" určo\úna i \elikost částic di!'ipcrLc o.\idu titaničitého. 

V záH~rcčné části pnkc doktorandka naHhuje model z.'h islosti ustálené hodnot) intenzit) loku 
pcnneálu na hodnotě t';,potenc iálu částic disperze oxid u tlHmičitchů. Tento l1looel pOlllčmě dobře 
vystihuje vliv pll i přídavku elel..trolytu n3 průbčh mi!.rofiltračnfho procesu. 

I>ísemnfi čás t práce je Lprnco\'lína pcč li\č tl sph)uje stanovené po'.nda\lky. Lí~I..ane poznmky jsou 
přínosem jn~ pro r07voj oboru, tak mohou b) t i prnktichY využívány pro možnou intcllLifikaci proccsu 
mi"rofihnlcc. 

Ing. I)avhna Velikov!'i"á , pruběhu studia v doktors"cm ~tlldijním prognulIu splmla 'Sedm) 
pož.1da\ h) dané studijním plánem a prokátala schopnosti li. \čdcdc práci i lim. i.e se rovněl. podílela 
na publil.ov;'ini zis"an)'ch v}'slcd"ů \e ronně pNspévku jak \ impaktO\all)ch rl reccnzO\unjch 
časopisech . It\k i na n6rodnich a mCLin:írodllích I..onrcrencich. Na lákladč v)'še u\edcnych sk utečnoslí 

doporučlůi konon; obhajoby přcdlo:icné discn3ční pr:lce, 

V Pardubicich dne 27. LíN 2010 
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